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Yn it rapport Fries in het rechtsverkeer (1992) fan de Kommisje Fryske taal yn it
rjochtsferkear wurde gjin útstellen dien ta it wizigjen fan 'e regelingen oangeande
autentike akten dy't yn it Frysk opsteld binne. Dy adviseurs fan 'e doetiidske Ministers
fan Justysje en Ynlânske Saken rekommandearje allinne mar fierder ûndersyk op
dat raêd oan. Jurist Hein Walsweer hat yn opdracht fan it provinsjale Berie foar it
Frysk foarûndersyk dien nei de stân fan saken op it raêd fan it Frysk yn autentike
akten. Neist dat ûndersyk wurde ek suggestjes foar in omskriuwing fan 'e taakopdracht
fan in eventuele nije wurkploech jûn.
Yn ien fan 'e haadstikken wurdt op in heldere en systematyske wize útien set hokker
soarten fan akten oft der binne en wat - en dêr giet it yn dizze publikaasje yn it
foarste plak om - autentike akten binne. Mei it beskriuwen fan it ferskil tusken autentike
en ûnderhânske akten wurdt it mêd fan dit foarûndersyk èn de taak fan 'e wurkploech
autentike akten sekuer oanjûn. Yn 'e praktyk wurde autentike akten wol yn it
Frysk opsteld. De akten fan 'e boargelike stân wurde op grûn fan 'e 'Wet Gebruik
Friese taal in het rechtsverkeer' sûnt 1 jannewaris 1997 sels sawol yn it Frysk as yn it
Nederlânsk opmakke. Transportakten fan in registergoed kinne op fersyk fan ien fan
'e partijen ek yn it Frysk passearje, op betingst dat de notaris it Frysk ferstiet. Om sa'n
akte yn in iepenbier register ynskreaun te krijen, moat der ta wetlike beskerming fan
treden in bekrêftige Nederlânsktalige oersetting by levere wurde. Walsweer set moai
dúdlik op in rychje hokker akten behalven de transportakte yn iepenbiere registers
ynskreaun wurde moatte.
Nederlân hat yn 1996 it Europeesk Hânfêst foar Regionale of Minderheidstalen
ratifisearre. Dêrmei is ûnderskreaun, dat Nederlân him ferplichtet om juridyske dokuminten
dy't binnen syn lânsgrinzen opsteld binne as jildich te erkennen, ek al is de
taal fan 'e dokuminten in regionale of in minderheidstaal. Dy ferplichting moat konsekwinsjes
hawwe foar de praktyk fan 'e Frysktalige akten dy't yn iepenbiere registers
ynskreaun wurde moatte.
Yn dit rapport wurde trije ferskillende karmooglikfieden jûn. Der kin alderearst
tocht wurde oan útwreiding fan 'e fakultative mooglikheid. In oare opsje is bekrêftigjen
yn 'e offisjele taal. As tredde kin de dûbeltalige praktyk fan 'e akten fan 'e boargelike
stân folge wurde.
It foarûndersyk jout net allinne mooglikheden foar it brûken fan it Frysk oan. mar
wiist tagelyk op tûkelteammen. Ien fan 'e drompels ta mear Frysk yn autentike akten
is dy fan 'e kosten. Wa betellet bygelyks de kosten fan in dübele redaksje? In oar probleem
is kennis fan it Frysk by it redigearjen fan Frysktalige akten. Neffens Walsweer
is ûnder it juristefolk yn alle gefallen ferlet fan in fasilitêr buro foar oersetwurksumheden.
Yn it léste haadstik wurde tsien punten fan omtinken foar in wurkploech autentike
akten jûn. In grut foardiel fan dy punten is, dat sa'n wurkploech mei in dúdlike koerts
fan 'e ein gean kinne soe en dêrtroch in grutte káns op heldere en brûkbere útkomsten
hawwe kin.
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