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vCard 

Rien H. Meppelink (1959), notaris, is werkzaam in de Algemene notariכle 
praktijk. Hij verricht notariכle werkzaamheden op het gebied van familierecht en
estate planning, onroerend goed en ondernemingsrecht voor particulieren, 
ondernemingen en instellingen. 
Rien is bestuurder van diverse charitatieve instellingen, waaronder KWF 
Kankerbestrijding, lid van de Kamer van Toezicht (notarieel tuchtcollege) en lid 
van de Onroerend Goed Commissie Ring Amsterdam van de Koninklijke Notariכ
le Beroepsorganisatie (KNB).
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Notarieel recht, Rijksuniversiteit van Groningen, 1984 
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Philip Staal  

From: "Rien Meppelink" <Rien.Meppelink@loyensloeff.com>
To: "Philip Staal" <philip@sisanit.com>
Sent: 18:17 2004דצמבר  01רביעי  יום
Subject: RE: Akte van boedelverdeling
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geachte heer staal, 
  
1 klopt 
  
2 lijkt mij het geval 
  
met vriendelijke groet 
  
r.meppelink 
bewaarder notariele archieven in amsterdam 
 

From: Philip Staal [mailto:philip@sisanit.com]  
Sent: zondag 21 november 2004 13:53 
To: Rien Meppelink 
Subject: Akte van boedelverdeling 
 
  

Loyens & Loeff                                                            Pardes Hanna, 21 november 
2004. 
T.a.v. Mr. Rien H. Meppelink, notaris 
Fred. Roeskestraat 100 
1076 ED Amsterdam 
Nederland 
  
  
  
Geachte meneer Meppelink, 
  
Naar aanleiding van ons telefoongesprek van maandag 15 november j.l. stuur ik 
u dit verslag waarin ik deze zaak samenvat zoals ik begrepen heb. Zou het op 
prijs stellen u op- en aanmerkingen te vernemen en mij mede te delen of in mijn 
samenvatting onjuistheden staan. 
1.      Uit de “memorie van aangifte voor het recht van successie” inzake de 

nalatenschap van mijn ouders blijkt dat deze is opgemaakt door notaris M. 
Deurvorst en notaris Th. Heimans.  
In de notarisdossiers bij de rechtbank te Amsterdam heeft u bij deze twee 
notarissen gezocht en geen akte van boedelverdeling betreffende de 
nalatenschap van mijn ouders gevonden. 
Verder heeft u op mijn verzoek ook in de dossiers van de volgende 
notarissen gezocht: 
•        Notaris E. Spier te Amsterdam

 



•        Notaris J. Van Hasselt te Amsterdam 
•        Notaris M. West te Amsterdam 
•        Notaris J. Schaap te Amsterdam 
In de dossiers van bovenvermelde notarissen is de akte van boedelverdeling 
van de nalatenschap van mijn ouders niet door u gevonden. 

2.      In de “memorie van aangifte voor het recht van successie” komen geen 
onroerende goederen voor en dientengevolge is het niet noodzakelijk dat de 
boedel verdeeld wordt door een notaris. 

3.      Daar mijn broer en ik de enige erfgenamen waren van de nalatenschap van 
mijn ouders en voor ons beiden de Rudelsheimstichting voogd was is het 
aannemelijk dat er geen akte van boedelverdeling is opgemaakt door een 
notaris. De boedel zou dan in dit geval verdeeld worden volgens de 
“memorie van aangifte voor het recht van successie”. 

  
Hoogachtend, 

 

Ph. Staal 

This e-mail message is exclusively intended for the addressee(s). If you receive the e-mail 
message by mistake, would you please contact us immediately? Telephone +972 4 6270381. As 
the e-mail message may contain confidential information that is protected by professional 
secrecy, you are requested to destroy the e-mail message in such cases and not to use the 
contents or to distribute the contents among third parties. 
This email message has been checked for the presence of computer viruses. 

 
 
******************************************************************  
This e-mail message is intended exclusively for the addressee or 
addressees. If the e-mail was sent to you by mistake, would you please 
contact us immediately by e-mail at servicedesk.ict@loyensloeff.com. In 
that case, we also request that you destroy the e-mail and that you 
neither use the contents nor disclose them in any manner to third 
parties, because the message may contain confidential information which 
is protected by professional secrecy. 
 
Loyens & Loeff is a professional partnership consisting of private 
limited liability companies. Any addressee should be aware that general 
conditions apply to the services provided by Loyens & Loeff (as 
published on our website www.loyensloeff.com). Internet e-mail is subject to risks. 
Loyens & Loeff denies any responsibility for damages resulting from the 
use of Internet e-mail. 
 
Loyens & Loeff  
 
Attorneys - Tax Lawyers - Civil-law notaries 
****************************************************************** 
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Philip Staal  

From: "Philip Staal" <philip@sisanit.com>
To: "Notaris Mr. Rien H. Meppelink" <rien.meppelink@loyensloeff.com>
Sent: 12:48 2004אוקטובר  19שלישי  יום
Attach: Paspoort-NL.pdf; Memorie-van-aangifte-A.pdf
Subject: Akte Boedelnotaris
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Geachte meneer Meppelink, 
  
Naar aanleiding van mijn telefoongesprek van vandaag met uw 
secretaresse, richt ik me hierbij tot u. 
  
Ondergetekende is bezig met een historisch onderzoek. Om mijn onderzoek af 
te ronden heb ik nog een document nodig en wel de akte van de 
boedelverdeling van mijn, in de tweede wereldoorlog, vermoorde ouders, Isaac 
en Anna Staal. 
  
Hieronder gegevens welke het hopelijk mogelijk maken om deze akte te vinden. 
1. Vader: Isaac Staal, geboren 5 december 1909 te Amsterdam, vermoord 11 
juni 1943 te Sobibor. 
2. Moeder: Anna Staal-Nathan (ook genaamd Cohen), geboren 21 november 
1913, vermoord 11 juni 1943 te Sobibor. 
3. Vader en moeder laatst gewoond hebbende: Plantage Muidergracht 87, 
Amsterdam.  
  
De memorie van aangifte voor het recht van successie inzake de nalatenschap 
van mijn ouders stuur ik u hierbij als attachement. 
Deze memorie van successie is opgesteld door M. Deurvorst & Th. Hermans, 
notarissen te Amsterdam, Weteringschans 237 en getekend door de ambtenaar 
van de belasting op 15 november 1954. Hieruit volgt dat de akte van de 
boedelnotaris daarna (waarschijnlijk tussen 15 november 1954 en begin 
1955) heeft plaats gevonden en vermoedelijk door notariskantoor M. Deurvorst 
& Th. Hermans. 
  
U zult begrijpen dat de akte van de boedelnotaris bijzonder belangrijk voor mij is 
en zou daarom graag een kopie van deze akte ontvangen. 
Indien hieraan kosten verbonden zijn dan voldoe ik die graag en zou het op prijs 
stellen een raming hiervan te ontvangen. 
  
Indien u meer informatie nodig heeft dan hoor ik dat graag. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Philip Staal 

Bijlage: Kopie van paspoort en memorie van successie
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