NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

Akkoordprotocol tussen de Algemeen Rijksarchivaris en de
Nationale Kamer van notarissen
1) De Algemeen Rijksarchivaris, de heer Daniel VAN OVERSTRAETEN,
Hierna genoemd
“de Algemeen Rijksarchivaris”
2) De Nationale Kamer van notarissen, handelend namens de notarissen van het Rijk
en hier vertegenwoordigd door haar Voorzitter, Meester André MICHIELSENS,
Hierna genoemd “de Nationale Kamer”
Hebben, met het oog op de uitvoering van artikel 62 van de wet van 25 ventôse jaar
XI op het notarisambt, het hiernavolgende akkoordprotocol gesloten :
Voorafgaande bepaling
Art. 1. De verplichting en de mogelijkheid, voor de houders van minuten, tabellen en
repertoria van notariële akten, om deze bescheiden aan het Algemeen Rijksarchief en
Rijksarchief in de Provinciën (hierna “het Rijksarchief” genoemd) in bewaring te
geven, zijn vervat in art. 62 van de voornoemde wet.
Afdeling 1. Bewaargeving van bescheiden
Art. 2. Alvorens de door de wet beoogde bescheiden bij het Rijksarchief neer te
leggen, wordt daarvan door de notaris een beknopte lijst in het dubbel opgesteld. Deze
beknopte lijst bevat de opsomming in chronologische volgorde van de in bewaring
gegeven archiefbescheiden met opgave per band of doos van een volgnummer en van
het nummer en de datum van de eerste en van de laatste akte die elke band of doos
bevat.
De praktische modaliteiten voor het opmaken van de beknopte lijst, de verpakking in
mappen en dozen en de overhandiging van de bescheiden worden, na overleg,
geregeld door de betrokken notaris en de verantwoordelijke van het Rijksarchief,
gelegen in de provincie of, indien het een arrondissementeel Rijksarchief betreft, in
het arrondissement waar de notaris zijn standplaats heeft.
Op het ogenblik van de overhandiging van de bescheiden aan het Rijksarchief wordt
elk exemplaar van de beknopte lijst getekend door de notaris en de verantwoordelijke
van het Rijksarchief. Dit document maakt de inventaris uit zoals bedoeld in art. 62,
laatste lid, van de wet van 25 ventôse jaar XI en in art. 4 van onderhavig protocol.
Afdeling 2. Tijdelijke vrijstelling van de verplichte bewaargeving van bepaalde akten
Art. 3. Voor vrijstelling van verplichte neerlegging na 75 jaar komen in aanmerking
de vier volgende categorieën akten, met name de testamenten, de hu-

welijkscontracten, de contractuele erfstellingen en de akten van uiterste wilsbeschikkingen, zoals hierna bepaald.
Art. 4. De Algemeen Rijksarchivaris geeft hierbij aan alle notarissen tijdelijke
vrijstelling van de verplichting de vier categorieën akten bedoeld in art. 3 van dit
protocol, in bewaring te geven zodra ze 75 jaar oud zijn.
De notaris die van deze vrijstelling wenst gebruik te maken dient dit schriftelijk mede
te delen bij de overhandiging van de minuten en andere bescheiden. Deze schriftelijke
verklaring blijft gehecht aan de inventaris van de aan het Rijksarchief in bewaring
gegeven bescheiden, waarvan sprake in artikel 2, derde lid, van dit protocol.
Vanaf dat ogenblik dient de notaris bedoelde categorieën akten afzonderlijk en
chronologisch gerangschikt te bewaren, voor rekening van het Rijksarchief.
De notaris kan, voor zover dit uit zijn schriftelijke mededeling blijkt, de tijdelijke
vrijstelling van neerlegging beperken tot een bepaalde categorie akten (zoals bv. de
niet ingebonden testamenten).
Art. 5. De akten bedoeld onder artikel 3 van dit protocol moeten als één geheel, per
notaris, aan het Rijksarchief in bewaring gegeven worden zodra de jongste van die
akten van een bepaalde notaris, 100 jaar oud is.
Art. 6. Ieder notaris en de Algemeen Rijksarchivaris kunnen ten allen tijde een
bijzondere afwijkende overeenkomst sluiten betreffende de neerlegging van de categorieën akten bedoeld in artikel 3 van dit protocol, of van sommige ervan.
In dat geval zal de notaris voorafgaand het ontwerp van de afwijkende overeenkomst
aan de Nationale Kamer voorleggen.
Afdeling 3. Overleg
Art. 7. Voor het geval een notaris de in art. 62 van de wet van 25 ventôse jaar XI op
het notarisambt, of de in dit protocol bedoelde verplichtingen niet naleeft, zal de
Algemeen Rijksarchivaris de Nationale Kamer hiervan op de hoogte brengen
vooraleer verdere stappen tegen de betrokken notaris te ondernemen, zonder afbreuk
te doen aan het recht van de Algemeen Rijksarchivaris om bij de bevoegde instanties
klacht in te dienen tegen de betrokken notaris.
Art. 8. De Algemene Rijksarchivaris en de Nationale Kamer zullen met elkaar
overleg plegen, indien ze geraadpleegd worden over een geplande wetswijziging die
invloed heeft op het notarieel archief.
Hetzelfde zal gebeuren, telkens bij een concreet geval een probleem zich voordoet in
verband met de toepassing van dit protocol.
Afdeling 4. Bekendmaking
Art. 9. Met het oog op zijn toepassing zal dit protocol door de Nationale Kamer aan
alle notarissen en door de Algemeen Rijksarchivaris aan zijn administratie
medegedeeld worden.

Hetzelfde zal gebeuren bij latere wijzigingen of aanpassingen.
Afdeling 5. Inwerkingtreding
Art. 10. Dit protocol werd goedgekeurd door de algemene vergadering van de
Nationale Kamer op 7 oktober 2003 en is van toepassing vanaf 1 januari 2004.

