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Handleiding: Typen akten 
 

Doel van de handleiding 
Bij het VeleHanden-project Alle Amsterdamse Akten wordt gevraagd om voor elke akte het type aan te geven. 
Hiervoor wordt een doorzoekbare lijst met zo'n 40 aktentypen gebruikt waaruit een term geselecteerd kan 
worden.  
 
Bij de meeste achttiende-eeuwse akten zal het type akte al genoteerd zijn op de akte en kan dit zo worden 
overgenomen. Bij oudere akten is het meestal nodig om zelf het aktetype te bepalen.  
De doorzoekbare lijst zal niet in alle gevallen voldoende zijn om het type akte te kunnen bepalen. In deze 
handleiding wordt daarom een overzicht gegeven van de meestvoorkomende akten in de notariële archieven. 
Het doel is om net genoeg achtergrondinformatie te geven zodat van de meestvoorkomende gevallen het type 
alsnog aangewezen kan worden; het is niet bedoeld als op zichzelf staande cursus. Per type akte wordt een 
korte omschrijving gegeven plus signaalwoorden uit het notariële jargon die een belangrijke aanwijzing kunnen 
zijn voor het type akte.  
 
Let op: een type akte is niet altijd gelijk aan de rechtshandeling. Er zijn keuzes gemaakt en soms worden akten 
onder dezelfde noemer geschaard ook al zijn er wel degelijk juridische verschillen aan te wijzen. Andersom zijn 
er aktentypen uitgesplitst waar dit onderzoek binnen notariële akten kan vergemakkelijken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herkent u het type akte niet of twijfelt 
u, ga dan niet gokken maar vul in 
'Onbekend'. De Controleur of Expert 
kijkt er dan naar.  

In de meeste gevallen voegen we de 
aanpassing of annulering van een akte 
bij ditzelfde aktetype. Voorbeeld: een 
aanvulling op een testament typeren 
we als Testament, een ontheffing uit 
voogdijschap onder Voogdij.  



versie 15-08-2018 

2 

 

Meestvoorkomende akten  
* Onbekend (Weet niet of twijfel) 
** Overig (Aktetype niet op de lijst) 
 

1. Akkoord          pag. 6 
2. Attestatie         pag. 7 
3. Bevrachtingscontract        pag. 8 
4. Bewijs aan minderjarigen        pag. 9 
5. Beraad          pag. 10 
6. Bestek          pag. 11 
7. Bijlbrief          pag. 12 
8. Bodemerij         pag. 13 
9. Boedelinventaris         pag. 14 
10. Boedelscheiding         pag. 15 
11. Borgtocht         pag. 16 
12. Cessie           pag. 17 
13. Compagnieschap         pag. 18 
14. Consent          pag. 19 
15. Contract          pag. 20 
16. Conventie         pag. 21 
17. Akte van Executeurschap        pag. 22 
18. Huur          pag. 23 
19. Huwelijkse voorwaarden        pag. 24 
20. Hypotheek         pag. 25 
21. Insinuatie         pag. 26 
22. Interrogatie         pag. 27 
23. Koop          pag. 28 
24. Kwitantie         pag. 29 
25. Machtiging         pag. 30 
26. Non prejuditie         pag. 31 
27. Obligatie         pag. 32 
28. Renunciatie         pag. 33 
29. Revocatie         pag. 34 
30. Scheepsverklaring        pag. 35 
31. Schenking         pag. 36 
32. Testament         pag. 37 
33. Transport         pag. 38 
34. Trouwbelofte         pag. 39 
35. Uitspraak          pag. 40 
36. Voogdij          pag. 41 
37. Wisselprotest         pag. 42 
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Algemene vuistregels voor het herkennen van het juiste type akte 
In de meeste achttiende-eeuwse akten - maar ook soms bij oudere akten - staat het type al genoteerd op een 
voorblad, in de kantlijn of boven de akte. In andere gevallen moet het type zelf bepaald worden. 
 
Volg het 'patroon' van de akte. Een akte begint bijna altijd met de datum of de term 'Compareerde voor mij'... , 
gevolgd door de naam van de notaris en de namen van de comparanten (de aanwezigen). Sommige notarissen 
maakten per type akte zelfs gebruik van een voorgedrukt of voorgeschreven formulier. Hoe meer akten u hebt 
gezien, hoe sneller u de patronen zult herkennen! 
 
Let op signaalwoorden die meestal direct op de namen van de comparanten volgen. Wordt God aangeroepen 
en spreekt men over de (on)zekerheid des doods, dan kan het niet anders dan om een testament gaan. Volgt er 
na de naam van de comparant 'constitueren' en/of 'machtig maken', dan moet het wel een machtiging zijn. 
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Pas op met algemener gebruikte termen: 
verklaren: dit hoeft geen attestatie/verklaring te zijn 
overeenkomen: dit hoeft geen akkoord of contract te zijn 
gemachtigde: in vrijwel elke akte kan iemand gemachtigd zijn om voor iemand anders bij de notaris te 
verschijnen; de akte zelf hoeft dan geen machtiging te zijn! 
 
Sommige akten zijn echte ‘instinkers’: bij het zien van een kapitein van een schip niet direct denken aan een 
bevrachtingscontract, hij kan 'gewoon' iemand machtigen; bij een transport of boedelinventaris kunnen 
obligaties genoemd worden, in een verklaring kan gesproken worden over een nalatenschap of testament; in 
een akkoord kan gerefereerd worden aan eerder afgesloten contracten; iemand kan in een kwitantie 
vastleggen een obligatie ontvangen te hebben; iemand kan verklaren een obligatie getransporteerd te hebben 
óf de notaris kan zichzelf getransporteerd hebben ten huize van een te insinueren persoon! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veelvoorkomende termen 
 
Akte 
De kleinste registratie-eenheid binnen een  notarieel protocol. In een notariële (minuut-)akte worden zaken 
vastgelegd als bewijs in onder meer erfrecht, vermogenskwesties en handelscontacten; maar ook in 
persoonlijke geschillen kon men afspraken vastleggen bij de notaris. 
 
Comparant 
De aanwezige persoon bij de notaris, die in de eerste regels van de akte genoemd wordt. Dit hoeft niet altijd de 
belangrijkste persoon te zijn; de comparant kan gemachtigd zijn door iemand anders, terwijl die opdrachtgever 
dus niet compareert (verschijnt) voor de notaris. 
 
Protocol 
Een verzameling notariële akten; ingebonden of losbladig. Bij het Stadsarchief Amsterdam komt een protocol 
overeen met een inventarisnummer. 
 
Requirant 
De persoon op wiens verzoek de notariële akte is opgemaakt. Deze hoeft niet altijd aanwezig te zijn bij de 
notaris. 
 

 
  

Ook met de handleiding geen 
duidelijkheid over het type akte? 
Selecteer dan 'Onbekend'.  
 
Ontbreekt de akte in de lijst? Selecteer 
dan 'Overige akten'. 
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Akkoord 

Andere benamingen 
Conventie | Goedkeuring 

Wat en waarom 
Verklaring van partijen dat zij vrijwillig tot een schikking zijn gekomen.  

Te herkennen aan 
Woorden als … de comparanten komen overeen en bevestigen dat  … akkoord …. geaccordeerd …  

Let op 
Een akkoord is niet hetzelfde als een contract. 

Voorbeeld 
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Attestatie 

Andere benamingen 
Verklaring  | Declaratoir | Getuigenverklaring | Notificatie | Getuigschrift | Depositie | Proces Verbaal Akte 

Wat en waarom 
Verklaring van getuigen van een bepaalde toedracht, meestal op verzoek van iemand afgelegd. Er vloeit nog 
geen handeling voort uit de akte.  
 
In het rechtssysteem was het echter wel gebruikelijk dat na het opmaken van één of meerdere attestaties wel 
juridische actie werd ondernomen. Attestaties kunnen daarom om veel verschillende redenen worden 
opgemaakt. Denk aan echtelijke of zakelijke twisten, verklaringen over vermeend vaderschap van een onwettig 
kind, burenruzies, schade of oude onduidelijk vastgelegde rechten. Er kon ook verklaard worden dat iemand 
nog in leven is (Attestatie de vita) of niet meer in leven (Attestatie de morte; bijvoorbeeld benodigd als 
nabestaanden van een omgekomen zeeman aanspraak wilden maken op zijn gage). Ook een akte van 
bekendheid of een verklaring van goed gedrag noemen we Attestatie. 
 
Een attestatie ‘pro deo’ werd opgemaakt op verzoek van de schepenen of de Hoofdofficier. Hierin worden 
getuigenverklaringen opgetekend van personen die over het algemeen niet zelf naar een notaris stapten.  
 

Te herkennen aan 
Woorden als ... ter presentie van ... van competenten ouderdom ... ten verzoeke van ... hoe waar ende 
waarachtig is dat ... dewelke ten verzoeke van x voor de oprechte waarheid hebben getuigt en verklaart …  
getuigd en verklaard hoe waar is dat... hebben getuigt waar en waaragtigh te sijn … nader met eede te 
bevestigen … verklaren hoe waar is …  

Let op 
Er is een soort verklaringen die we als apart tyoe invoeren:  

● Een scheepsverklaring wordt soms door de notaris zelf als verklaring of attestatie aangeduid. Ook al 
staat er dan ‘verklaring’ op de akte, deze toch graag invoeren als apart type verklaring: 
scheepsverklaring.  

 

Voorbeeld 

 
 
  



versie 15-08-2018 

8 

Bevrachtingscontract 

Andere benamingen 
Chertepartij | Charterpartij | Bevrachtingsovereenkomst 

Wat en waarom 
Overeenkomst tussen de schipper of reder en de bevrachter, betreffende de route en de voorwaarden 
waaronder de lading in een bepaald schip wordt vervoerd. 

Te herkennen aan 
Woorden als … dat zij comparant(en) met de anderen wegens de bevrachting van het schip … waren 
overeengekomen …, contract van chartepartye, … huur en bevrachtinge op de conditien als volgt  

Let op 
Soms wordt deze akte door de notaris aangeduid als 'contract' in het algemeen. Wij onderscheiden deze 
contracten liever als aparte soort. 

Voorbeeld 
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Bewijs aan minderjarigen 

Ander benamingen 
Bewijs van erfdeel | Akte van vertigting | Akte van vertichting  

Wat en waarom 
Verklaring van ouder bij hertrouwen, waarin deze rekening en verantwoording aan de voogden aflegt in 
verband met het kinderlijk erfdeel van de overleden ouder.  

Te herkennen aan 
Woorden als … Dat de langstleevende in cas van hertrouwen … aan hunne onmondige kind oft kinderen souden 
bewijs doen … 

Voorbeeld 
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Beraad 

Andere benamingen 
Deliberatie |Akte van Protest en Beraad | Akte van Beraad 

Wat en waarom 
Verklaring waarin iemand bedenktijd krijgt of vraagt, na overlijden bij de onzekerheid over de nalatenschap, 
of om deze wel of niet te aanvaarden.  
 
Een akte van Beraad gaat soms ook samen met een Non prejuditie (het onder voorbehoud aanvaarden van een 
nalatenschap). 

Te herkennen aan 
Woorden als … alsnog onzeker is of hij den boedel zal aanvaarden … Regt van Beraad… en zij comparanten geen 
grondige kennisse genoeg hebbende van zyne nalatenschap 

Voorbeeld  

 
 
 
 

  



versie 15-08-2018 

11 

Bestek  

Andere benamingen 
Contract van aanbesteding 

Wat en waarom 
Overeenkomst waarin de bouw of afbraak van een huis of schip nauwkeurig wordt beschreven.  

Te herkennen aan  
Vaak geeft een Bestek een beschrijving van het af te breken pand en daarna een gedetailleerde beschrijving 
van het nieuw pand dat ervoor in de plaats komt. Zo worden er omschrijvingen gegeven van onder andere 
gevels, daken, kozijnen etc. Aan het eind van de akte werd vaak het kostenplaatje van de werkzaamheden 
geschetst.  

Voorbeeld 
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Bijlbrief 

Andere benamingen 
Waterbrief | Scheepshypotheek  

Wat en waarom 
Schuldbekentenis onder verband van een hypotheek voor de levering van een schip. Het is een verklaring van 
een scheepsbouwmeester dat een schip op zijn werf gebouwd is.  

Te herkennen aan 
Woorden als … Meester scheepstimmerman .. te kennen gevende alhier heeft gemaakt … Timmerwerf 
En omschrijvingen van het gebouwde schip. 

Voorbeeld 
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Bodemerij 

Andere benamingen 
Bodemerijbrief 

Wat en waarom 
Een bodemerij is een historische verzekeringsvorm. Een bodemerijbrief omvat een geldlening met een schip 
en/of lading als onderpand, waarbij de bodemerijgever het risico draagt en in geval van averij zijn recht op het 
geleende verliest. Na goede afloop van een reis werd de lening met rente terugbetaald.  

Te herkennen aan 
Woorden als Bekenden sy comparanten by desen ontfangen te hebben uyt handen van… Bodemarije … te sullen 
voldoen en betalen na behouden arrivement van ’t voornoemde schip… 

Voorbeeld  
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Boedelinventaris 

Andere benamingen 
Inventaris | Boedelbeschrijving | Staat en inventaris | Memorie | Specificatie | Taxatie (boedel)  

Wat en waarom 
Beschrijving en waardering van bezittingen. 
 
Een (boedel-)inventaris werd opgemaakt om het bezit van iemand vast te stellen. Meestal gebeurde dat na het 
overlijden van een persoon. Het kon echter ook nodig zijn een inventaris op te maken voor een huwelijk, in het 
geval van echtscheiding of als de partner net overleden was. Als we geluk hebben wordt per kamer beschreven 
wat iemand in huis had of aan de muur had hangen. 
 
Ook een aanvulling op een inventaris, een inventaris of boedel van een schip benoemen we als 
Boedelinventaris. 

Te herkennen aan 
Een opsomming van roerende (meubilair, kleding, serviesgoed, sieraden etc.) en onroerende (huizen, 
waardepapieren etc.) goederen. 

Let op 
Niet te verwarren met een boedelscheiding; dat is te zien als het vervolg op de inventaris. Met de scheiding 
wordt boedel verdeeld over de erfgenamen, nadat de inventaris is opgemaakt. 
De boedelinventaris bestaat in feite uit twee delen: de eigenlijke akte met de namen van de partijen en 
datering van de akte, en daarna de opsomming van de bezittingen. Persoonsnamen die voorkomen in deze 
lijsten bezittingen (bijvoorbeeld waardepapieren op naam van x) worden niet geïndexeerd.  

Voorbeeld 
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Boedelscheiding  

Andere benamingen  
Scheiding | Subdivisie | Deling | Verdeling | Boedelscheiding dmv loting 

Wat en waarom 
Een boedelscheiding is een verdeling van het gemeenschappelijke eigendom, bijvoorbeeld van een ontbonden 
huwelijksgemeenschap, een nalatenschap, of zakelijke overeenkomst.  

Te herkennen aan 
Een opsomming van roerende en onroerende goederen en woorden als … desen gemeenen boedel te hebben 
geschijden en verdeeld…  

Voorbeeld 
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Borgtocht 

Andere benamingen 
Borgstelling| Akte van cautie | Akte van indemniteit | Schadeloosstelling | Garantie | Gurante | Akte van 
Guarantie 

Wat en waarom 
Verklaring dat men borg zal staan voor de handeling van een derde 
 
Als bij een schuldeiser de zorg bestond dat iemand bepaalde schulden niet kon dragen kon iemand anders zich 
borg stellen voor het nakomen van de verplichtingen. Ook een garantie, waarin iemand belooft een ander 
schadeloos te stellen door zelf voor eventuele kosten op te draaien, scharen we hieronder. 

Te herkennen aan 
Aan de woorden borgen .. .instaande voor… zich tot borg heeft gesteld…  

Let op 
Ook: vrijstelling, ontheffing, annulering etc van de borgstelling benoemen we als Borgtocht. 

Voorbeeld 
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Cessie  

Andere benamingen 
Akte van Cessie | Assignatie  

Wat en waarom 
Overdracht van een vorderingsrecht ten behoeve van schuldeisers (met inventaris). 
 
In een akte van Cessie wordt een vordering, ofwel schuld, overgedragen van een persoon op een ander. In de 
akte wordt mededeling gedaan van de overdracht aan de schuldenaar 

Te herkennen aan 
Woorden als … Te cederen … werden gecedeerd en overgelaten… 

Voorbeeld  
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Compagnieschap 

Andere benamingen 
Compagnonschap | Sociëteit | Maatschap | Maatschappij | Vennootschap 

Wat en waarom 
Overeenkomst tussen twee of meer personen met het oogmerk om gedurende een bepaalde tijd door 
gemeenschap van goederen, kapitaal of dienst, winst te maken. Ook: aanpassing of liquidatie daarvan. 

Te herkennen aan 
Woorden als… Contract van Compagnie…Tot nakominge deses verbinden sy comparanten hunne personen en 
alle haere goederen… en een beschrijving van de voorwaarden die gesteld worden aan de personen die 
besluiten een compagnieschap aan te gaan.  

Voorbeeld  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



versie 15-08-2018 

19 

Consent 

Andere benamingen 
Huwelijksconsent | Huwelijkstoestemming 

Wat en waarom 
Toestemming van ouders of voogden voor een huwelijk. Ook: weigering toestemming.  
 
Een huwelijksconsent omvatte meestal de toestemming van een van de ouders om hun kinderen te laten 
trouwen.  

Te herkennen aan 
Woorden als … consenteerende … concenteeren in ’t huwelijk …  

Voorbeeld 
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Contract 

Andere benamingen 
Overeenkomst  

Wat en waarom 
Overeenkomst waarin wederzijdse verplichtingen worden aangegaan. 
 
Kooplieden maakte veelvuldig contracten op betreffende de levering van koopmansgoederen, maar er kan 
bijvoorbeeld ook een contract worden opgesteld tussen particulieren inzake de huisvesting en opvoeding van 
een (wees-)kind. Ook: dienstcontract, leerlingcontract, contract van lijfrente, tontine, assurantie, verzekering… 

Te herkennen aan 
Woorden als … de comparanten komen overeen … zich verbonden tot... conditien… voorwaarden... 

Let op 
Er zijn een aantal soorten contracten die we als een apart type akte onderscheiden: 

● Contract tot compagnieschap = Oprichting compagnieschap; kooplieden leggen vast dat ze 
gezamenlijk zaken gaan doen 

● Huwelijkscontract; huwelijkse voorwaarden 
● Bevrachtingscontract; overeenkomst tussen schipper of reder en de bevrachter van een schip 
● Huurcontract 

Voorbeeld 

 
 



versie 15-08-2018 

21 

Conventie (echtscheiding) 

Andere benamingen  
Echtscheidingsconvenant | Separatie | Scheiding van tafel en bed 

Wat en waarom 
Akkoord tussen echtgenoten betreffende de voorwaarden van een echtscheiding, of een scheiding van tafel 
en bed.  
 
In een echtscheidingsconvenant worden afspraken vastgelegd waar de voormalige partners zich aan moeten 
houden.  

Te herkennen aan 
Woorden als … waaren geconvenieert en overeengekomen … laaten separeeren van bed en tafel …  
 
In de tweede helft van de akte wordt veelal een lijst met afspraken opgesomd die tussen de comparanten zijn 
opgesteld.  

Voorbeeld 
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Akte van executeurschap  

Andere benamingen  
Executeursbenoeming  

Wat en waarom 
Benoeming van executeurs van een testament of codicil. Deze persoon of personen worden verantwoordelijk 
gesteld voor de afwikkeling van de erfenis, nadat de erflater is overleden.  

Te herkennen aan  
Woorden als … Executeur van haar gemelde testament … Executeurschap te accepteren …  

Voorbeeld 
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Huur 

Andere benamingen 
Huurcontract | Huurcedul | Verhuur | Verbaal van verhuring | Pacht 

Wat en waarom 
Overeenkomst waarbij iemand tegen betaling een goed voor een bepaalde tijd in gebruik krijgt.  

Te herkennen aan 
Woorden als … verhuurd … gehuurt … en veelal een opsomming van de huurprijzen van het gehuurde goed, 
een omschrijving van het gehuurde goed en aan de huurder gestelde voorwaarden.  

Voorbeeld  
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Huwelijkse Voorwaarden 

Andere benamingen 
Huwelijkscontract | Pacta Antenuptialia 

Wat en waarom 
Overeenkomst tussen aanstaande echtgenoten betreffende huwelijksgoederen of andere voorwaarden van 
financiële aard in geval van overlijden. 

Te herkennen aan 
De namen van de trouwlustigen (eventueel met hun verwanten als getuige) en woorden als … comparanten 
aannemen en beloven om hun voorgenomen huwelijk … conditien en voorwaarden… 

Voorbeeld 
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Hypotheek  

Andere benamingen  
Kustingbrief | Pand 

Wat en waarom  
Zekerheidsrecht met een onderpand 

Te herkennen aan 
Woorden als … hypothecatie …Hijpotheecq …  Sulle restitueeren en voldoen bij termijnen … tot nakominge deses 
verbind hij comparant sijn persoon en goederen… 
 
Vaak wordt er ook een afbetalingsregeling genoemd met de bijbehorende termijndata.  

Voorbeeld  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



versie 15-08-2018 

26 

Insinuatie 

Andere benamingen 
Sommering | Protestatie | Aanzegging 

Wat en waarom 
Notariële aanzegging om een verplichting na te komen; bedoeld om iemand onder druk te zetten. 
 
Dit middel werd vaak ingezet door handelaren in het geval van wanbetaling of het niet leveren van beloofde 
goederen, maar ook particulieren konden om allerlei redenen iemand insinueren in een geschil. Als dit geen 
effect had kon alsnog een uitgebreide juridische procedure in gang worden gezet. 

Te herkennen aan 
De notaris die op stap gaat naar het huis van de geïnsinueerde om daar de aanzegging over te brengen (pas op: 
soms gebeurde dit ook wel bij wisselprotesten).  
Woorden als insinueren … insinuatie … insinuant … geinsinueerde 

Let op 
Vaak wordt in een insinuatie de term 'getransporteerd' gebruikt om aan te geven dat de notaris met zijn 
getuigen naar het huis van de geïnsinueerde is gegaan. Verwar het aktetype daarom niet met een 
transportakte. 

Voorbeeld 
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Interrogatie  

Andere benamingen  
Interrogatoir | Ondervraging 

Wat en waarom 
Een interrogatie is een ondervraging. In een akte van Interrogatie staan de antwoorden op een aantal vragen, 
die op verzoek van iemand zijn gesteld. 

Te herkennen aan 
De term 'Interrogatorien', gevolgd door een aantal vragen (Off hij…. ?) met daarop ja, neen of een 
uitgebreidere verklaring. Meestal zijn de vragen genummerd.  

Voorbeeld 
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Koop  

Andere benamingen  
Verkoop | Koopcontract | Koopbrief | Koopcedul | Koopceel | Wederkoop | Retrovendo 

Wat en waarom 
Overeenkomst betreffende de koop van roerende of onroerende goederen, waarin de prijs wordt 
vastgesteld, maar nog geen betaling of eigendomsoverdracht plaatsvindt.  

Te herkennen aan  
Woorden als … verklarende den eerste comparant verkogt te hebben aan den tweede comparant … koper … 
verkoper 

Voorbeeld 
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Kwitantie 

Andere benamingen 
Kwijtschelding | Recepisse | Betaalbewijs | Acquit | Quitantie | Bekentenis | Overneming |  

Wat en waarom 
Verklaring dat een bepaald bedrag of aan een andere verplichting is voldaan. 
 
Een kwitantie werd opgemaakt door één of meerdere personen als bewijs dat bij voorbeeld de koopsom was 
betaald, de erfenis voldaan, de lening terugbetaald etc. 

Te herkennen aan 
Woorden als ... en verklaarde ... voldaan te wezen ... ontvangen te hebben… 

Voorbeeld 
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Machtiging 

Andere benamingen 
Procuratie  (ad lites/ad negotia/in blanco/generale/speciale) | Authorisatie | Commissie | Lastgeving | 
Mandatum | Volmacht | Volmachtstelling  

Wat en waarom 
Machtiging om iemand anders in jouw naam op te laten treden.  
 
In veel gevallen kon of wilde iemand niet zelf optreden in een juridische of zakelijke procedure. Ofwel omdat 
men niet over genoeg kennis van zaken beschikte, omdat belangen botsten of de afstand waar de zaak speelde 
te ver was. Een matroos kon iemand machtigen zijn gage voor hem op te halen, een koopman kon een 
zaakwaarnemer machtigen, iemand kon een procureur machtigen om in een rechtszaak diens belangen te 
behartigen, …. Een procuratie kon na enige tijd weer herroepen worden. 

Te herkennen aan  
Woorden als ... ende verklaarde(n) de comparant(en)  ... te constitueren ende machtig te maken .... 
authoriseren… om voor en in de namen van de comparanten … om in naam ende van wegens de comparanten 
en voor hunnen rekening te ontfangen …  

Let op  
Er wordt wel eens onderscheid gemaakt tussen een 'procuratie ad negotia' (machtigingen die strekten tot het 
verrichten van buitengerechtelijke handelingen), als 'procuraties ad lites' (machtigingen om in gerechtelijke 
zaken eisend of verwerend op te treden voor de lastgever) en 'generale' procuraties (waarbij het doel van de 
machtiging specifiek omschreven werd). Al deze varianten noemen wij ‘Machtiging’. Ook: een benoeming, 
substitutie (vervanging) van een eerder aangewezen persoon, surrogatie, assumptie (toevoeging) van een 
persoon scharen wij onder Machtiging. 

Voorbeeld 
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Non prejuditie 

Andere benamingen 
Beneficiaire aanvaarding | Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving 

Wat en waarom 
Verklaring van een erfgenaam dat hij een nalatenschap onder voorbehoud aanvaardt.  
 
Soms was het direct na het overlijden van iemand onduidelijk of de totale nalatenschap een positief of negatief 
saldo zou opleveren. Om te voorkomen dat zij met de schulden opgescheept zouden worden lieten mensen 
daarom bij de notaris de aanvaarding onder voorbehoud vastleggen. 
Zie ook Akte van Beraad: daarin vraagt iemand bedenktijd vóór aanvaarding of verwerping van een 
nalatenschap. 

Te herkennen aan 
Woorden als … te kennen geven dat … sijnde komen te overlijden, zij comparanten als nu ook wel genegen sijn 
… ter aarde te doen bestellen. edog allesints …buiten prejuditien… 

Voorbeeld 
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Obligatie 

Andere benamingen 
Schuldbekentenis | Losrentebrief  | Lijfrente | Geldlening | Tontine 

Wat en waarom 
Overeenkomst waarin iemand aan een ander geld leent, dat deze binnen een bepaalde tijd en voorwaarden  
terug moet betalen. 
 
Obligaties gaan meestal tussen personen onderling, maar ook instellingen konden elkaar geld lenen. In de 
obligatie werd vaak vastgelegd hoeveel rente moest worden betaald, de looptijd van de lening en of de lener 
een onderpand (bijvoorbeeld een huis) inzette als garantie. 
Een speciaal soort obligatie is de lijfrentebrief of contract van overleving. Daarbij werd een bepaalde som 
geschonken in ruil voor een jaarlijkse uitkering. Iemand schonk bij voorbeeld 1000 gulden en verlangde een 
jaarlijkse betaling van 50 gulden tot aan zijn of haar dood. Als de geldgever langer dan 20 jaar leefde had de 
ontvanger pech, maar andersom kon de geldgever ook binnen die tijd al zijn overleden. 

Te herkennen aan 
Woorden als ... bij dezen wel en deugdelijk schuldig te wesen aan ... 

Let op 
Niet te verwarren met huidige betekenis van het woord, waarbij men al snel denkt aan handel in 
staatsleningen. In vroeger tijden was een obligatie niets meer of minder dan een schuldbekentenis.  

Voorbeeld 
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Renunciatie 

Andere benamingen 
Repudiatie | Boedelafstand | Taciteprotest | Afstand | Verwerping 

Wat en waarom 
Verklaring van een erfgenaam dat hij een nalatenschap verwerpt. 
 
Als op voorhand duidelijk was dat iemands nalatenschap negatief zou uitvallen, verwierpen de erfgenamen de 
erfenis. Bij aanvaarding zouden zij anders verantwoordelijk zijn voor de schulden die de overledene achterliet.  

Te herkennen aan 
Aan de woorden repudieert of renuncieert 

Let op 
Een Renunciatie/repudiatie van een eerder gedane trouwbelofte wordt niet onder Renunciatie ingevoerd maar 
onder Trouw, Zie: Trouwbelofte 

Voorbeeld 
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Revocatie  

Andere benamingen  
Mortificatie | Abrogatie | Derogatoir | Dissolutie |  Rectificatie | Herroeping 

Wat en waarom 
Herroeping of tenietdoen van eerder verleden akten 
 
Mensen hadden verschillende redenen om een eerder opgestelde akte te herroepen, bijvoorbeeld bij 
herroeping van een huwelijk.  

Let op 
Een revocatie van een besloten testament, revocatie van een testament, revocatie van huwelijkse 
voorwaarden, revocatie van procuratie en revocatie van voogdij worden allemaal onder revocatie geschaard. 

Te herkennen aan 
Woorden als … herroeping … te vernietigen … ontslaande …  

Voorbeeld 
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Scheepsverklaring 

Andere benamingen 
Verklaring 

Wat en waarom 
Verklaring van de bemanning betreffende de reis van een schip. 
 
Een scheepsverklaring werd opgemaakt als er tijdens de reis op de één of andere manier schade was ontstaan 
aan het schip of de lading en diende om de betrokken partijen (kapitein, reders, kooplieden etc.) juridische 
mogelijkheden te geven de schade te verhalen/verdelen etc. De verklaring werd meestal niet afgelegd door de 
schipper maar door lagere bemanning en kan prachtige details bevatten over de route, 
weersomstandigheden, ongemakken en ongelukken aan boord, scheepsrampen, muiterij, kapingen, … 

Te herkennen aan 
Een bont gezelschap aan scheepspersoneel en woorden als ... ter presentie van ... van competenten ouderdom 
… zeelieden aan boord van ... hoe waar en waarachtig is dat ... en hebben ten versoeke van de gemelde schipper 
getuijgd en verklaard hoe waar is …   

Let op 
Een scheepsverklaring wordt door een notaris ook wel eens 'gewoon' als verklaring of attestatie aangeduid. In 
de index maken we liever onderscheid tussen scheepsverklaringen en andere verklaringen. 

Voorbeeld 

 
  



versie 15-08-2018 

36 

Schenking 

Andere benamingen  
Donatie 

Wat en waarom 
Schenking (inter vivos, causa mortis, …)  
 
Schenking aan een persoon of instelling, in de vorm van geld of goederen. Een donatie causa mortis is een 
schenking door iemand die spoedig zal sterven; bij overlijden moet deze door de ergenamen worden 
uitgekeerd, bij genezing vervalt de schenking. Een donatie inter vivos is een onherroepelijke schenking onder 
de levenden.  

Te herkennen aan  
Woorden als … vrijwillige gifte … donateert … heeft gegeeven de navolgende goederen …  

Voorbeeld 
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Testament 

Andere benamingen 
Mutueel testament | Uiterste wil | Codicil | Legaat | Superscriptie 

Wat en waarom 
Uiterste wilsbeschikking van een erflater en benoeming van zijn erfgenamen.  
 
Diegenen die over hun eigen nalatenschap wilden beslissen lieten een testament opmaken. In het testament 
staan vaak heel algemene bewoordingen, maar soms ook bijzondere voorwaarden.  
 
Te denken valt aan het vastleggen van legaten, onterven van kinderen, een deel van de erfenis onder fidei-
commis vastleggen (een erfgenaam krijgt het vruchtgebruik maar mag het erfdeel niet verkopen) etc. Mensen 
lieten meestal hun testament opmaken direct na een huwelijk, bij ziekte of bij het voornemen een lange en 
gevaarlijke (zee-)reis te gaan maken. 

Te herkennen aan 
De invocatio aan het begin van de akte: 'In den name Godes amen...’  en woorden als gesont van lichame ende 
geest, … haar verstand memorie en uitspraak wel hebbende, … testateur/testatrice, de (on)zekerheid des doods, 
.… te legateren aan…  

Let op 
Mutuele testamenten (ook wel langstlevenden testament genoemd), één testament opgesteld door 
echtgenoten of broers en zussen, onderscheiden we niet als aparte soort maar wordt ook als ‘testament’ 
aangeduid.  
Ook uitbreiding, ampliatie, toevoeging, inbewaargeving, opening, verzegeling van een testament of codicil 
scharen we onder 'testament'.  

Voorbeeld 
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Transport 

Andere benamingen 
Opdracht | Overdracht | Overgifte 

Wat en waarom 
Eigendomsoverdracht of levering, nadat de koop is gesloten. 

Te herkennen aan 
De woorden transporteert en draagt/geeft over gevolgd door een omschrijving van het verkochte; woorden als 
verklaert te cederen, transporteren en over te dragen 

Let op 
Een transport kan betrekking hebben op huizen en erven, maar ook op juwelen, obligaties en andere 
waardepapieren of scheepsparten. 
Bij onroerende goederen is het onderscheid tussen transport en koop niet altijd duidelijk. Hou dan de 
terminologie van de notaris zelf aan. 
 
Pas op: 'getransporteerd' wordt door een notaris ook wel eens gebruikt in een veel algemenere betekenis. Het 
woord 'transport' betekent dus niet in alle gevallen dat de akte ook een transportakte is.  

Voorbeeld 
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Trouwbelofte  

Andere benamingen  
Trouw 

Wat en waarom 
Trouwbeloften of ontslag/echtscheiding van trouwbelofte.  
 
Een belofte van partners om met elkaar in het huwelijk te treden, of het huwelijk te herroepen. 

Let op 
Niet te verwarren met conventie, hierin worden afspraken gemaakt betreffende de voorwaarden voor de 
echtscheiding. 

Te herkennen aan 
Woorden als … belooft … trouwbeloften … besloten aan te gaan een wettig huwelijk …. Met trouwbelofte 
verbonden 

 Voorbeeld 
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Uitspraak  

Andere benamingen  
Arbitrage | Decisie | Interlocutie | Compromis 

Wat en waarom 
Een uitspraak tussen twee of drie arbiters of goede mannen in een geschil tussen partijen.  
 
Ook: benoeming van arbiters, akte van compromis in geval van arbitrage.  

Te herkennen aan  
Woorden als  … compromisse … arbiteren …superarbiter … arbiter … Uijtspraak …  

Voorbeeld 
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Voogdij 

Andere benamingen 
Voogdijstelling | Voogdijbenoeming 

Wat en waarom 
Benoeming van een voogd, om toezicht te houden op de persoon en goederen van een minderjarige. 
 
Als iemand bij overlijden minderjarige kinderen naliet kon een Akte van Voogdij worden opgesteld om voogden 
aan te wijzen. Op deze wijze werd de weeskamer uitgesloten voor het beheer van de goederen. 

Te herkennen aan 
Aan de woorden voogd, benoeming, minderjarigen 

Let op 
Ook aanvaarding van voogdij en einde van voogdij (ontheffing, annulering) benoemen we als Voogdij. 

Voorbeeld 
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Wisselprotest 

Andere benamingen 
Protest van Non-Acceptatie | Protest van Non-betaling 

Wat en waarom 
Protest op verzoek van de houder van een wisselbrief aan de betrokkene, die deze niet wil accepteren of 
betalen. 
 
Internationale betalingen tussen kooplieden werden geregeld door middel van wisselbrieven. De koopman die 
een wisselbrief uitschreef moest natuurlijk wel garant staan voor de waarde van zijn uitgegeven wissels. Als de 
ontvanger van de wissel, die zijn koopwaar dus al had geleverd, geen vertrouwen had in de kredietwaardigheid 
kon hij via een wisselprotest aangeven dat hij de wisselbrief niet accepteerde en er dus op andere manier 
betaald moest worden.  
 
De wisselbrief diende als een cheque en kon dus doorgegeven worden van de ene koopman aan de andere. Op 
de wisselbrief werd dit aangetekend. Het maakte dus eigenlijk niet uit van wie de ontvanger de wisselbrief 
kreeg, maar wie de oorspronkelijke uitschrijver van de wissel was. 

Te herkennen aan 
Woorden als ...vertoont originele wisselbrief waarvan de copie hierboven staat en daarvan acceptatie versogt 
hebben en denselve dat sij die niet soude accepteren …non acceptatie … non betalinge 

Let op 
Een wisselprotest gaat meestal vooraf door een kopie van de originele wisselbrief. met de namen, plaatsen, 
data en bedragen van de wissel. Daarna volgt pas het eigenlijke wisselprotest. 
De namen en plaatsen uit de (kopie van de) originele wissel worden niet ingevoerd. 

Voorbeeld 

 


