Via V.I.V.A.
Het tijdschrift van de notariële studievereniging van Amsterdam

Beste Vivanen,
Voor jullie ligt de januari editie van de Via
V.I.V.A. Samen met mijn commissieleden heb ik
deze januari editie met zorg samengesteld.
Ik ben samen met Susan bij de heer Van Velten
langsgegaan, waar wij, onder het genot van
een kopje thee en wat lekkers, hebben gepraat
over zijn bijdrage binnen het notariaat.
Een paar weken later ben ik samen met
Daniella op bezoek geweest bij de heer Van
Buitenen. Hij is voorzitter bij de KNB en tevens
notaris bij Van Grafhorst Notarissen. Daar heb
ben wij gepraat over zijn loopbaan en hebben
wij gepraat over zijn functie als voorzitter bij de
KNB.
Verder staan er in deze Via V.I.V.A. veel foto’s
van onze activiteiten.
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Preek van de Praeses
Geachte lezer, lieve leden,
Voor u ligt de eerste Via V.I.V.A. van collegejaar 2018-2019 en het is aan mij de eer om invulling te geven aan de eerste
pagina van de eerste editie. Voordat ik aan mijn ‘Preek van de Praeses’ begin, wil ik mijzelf graag voorstellen. Mijn naam
is Carmen Veerman, ik ben 22 jaar oud en ik bekleed inmiddels al een halfjaar de functie van Praeses in het 52e bestuur
van notariële studievereniging V.I.V.A. Deze geboren en getogen Volendammer heeft ruim vier jaar geleden de stap
gemaakt in de wondere wereld van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Inmiddels ben ik bezig met de Master Notarieel
Recht en werk ik zo nu en dan in het notariaat. Op de vrij zeldzame momenten dat ik niet druk bezig ben met de vereni
ging, studie of werk, trek ik mij graag terug in het mooiste dorpje van Nederland of vlieg ik graag naar andere prachtige
wereldse bestemmingen. Om te ontsnappen uit de prestatiemaatschappij waarbij één op de drie studenten een ver
hoogde kans op een burn-out heeft, zoek ik afleiding in de sportschool of de yoga-studio. Het is goed om ambitieus te
zijn, hoewel het minstens net zo belangrijk is om tijd te nemen voor hobby’s en ontspanning. Neem dit gratis advies maar
aan van de ontspannen Praeses.
Als aanvoerster van het mooie team ‘Bestuur V.I.V.A. 2018-2019’ kan ik vol trots zeggen dat wij in de rust van de wedstrijd
2-0 vóór staan. Wij kijken als bestuur terug naar een geslaagde eerste helft. Het was een half jaar vol gezellige borrels,
kantooractiviteiten, constitutieborrels, eerstejaars- en alumniactiviteiten en natuurlijk het kerstdiner. Een van de hoogte
punten van de afgelopen paar maanden is mijns inziens het Landelijk Notarieel Studenten Feest, waarbij wij met de
grootste afvaardiging van Nederland naar Utrecht zijn afgereisd. Alle activiteiten zijn tot nu toe zeer goed geslaagd, maar
ons staat nog een tweede helft te wachten. Het bestuur zal er samen met de commissies voor zorgen dat ook dit halfjaar
diverse activiteiten voor jullie worden georganiseerd. Er staan al meerdere activiteiten op de agenda. Een speeddate
met kantoren buiten de Zuidas, een prachtige studiereis naar Seoul, hockeytoernooien, het landelijk gala, diverse kan
toorbezoeken en natuurlijk onze maandelijkse borrels. Voor het bestuur zijn de leden heel belangrijk, daarom zijn wij zo
blij dat het ledenaantal enorm is gegroeid. De toename is te danken aan het feit dat de notariële studie groeiende is,
de vele promotiepraatjes van het bestuur en de mentoren en doordat een eerstejaarcommissie in het leven geroepen
is. Naast nieuwe leden, zijn ook alumni van groot belang voor het voortbestaan van de vereniging. Het bestuur en de
alumni-commissie zijn druk bezig met de verbondenheid van reeds afgestudeerde oud-Vivanen met de vereniging. De
eerste activiteit was een groot succes en heeft geresulteerd in een leuke, actieve groep die elkaar jaarlijks zullen ontmoe
ten. Op deze manier kunnen oud-leden tijdens hun werkzame leven het V.I.V.A.-gevoel vasthouden. Voor jullie als lezer
is dat slechts toekomstmuziek.
Over de toekomst gesproken, ons staat met een vrijwel zekere plaats op de
arbeidsmarkt een golden future te wachten. Uit onderzoek van de Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie blijkt dat alleen het notariaat al met een behoorlijk
personeelstekort kampt. Ik adviseer jullie om de vacaturepagina van onze
vernieuwde website in de gaten te houden!
Al met al gaat het bestuur de mooie vooruitzichten tegemoet door een inzet van
honderd procent voor een prachtig tweede semester. Wij hopen iedereen in
grote getalen op onze activiteiten te zien en wij wensen jullie een fantastisch en
succesvol jaar!
Carmen Veerman
Praeses h.t.
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Even voorstellen
Beste Vivaan,
Op de helft van dit bestuursjaar mag ik met jullie wat delen
over het besturen van deze mooie vereniging. Eerst zal ik
mijzelf kort voorstellen: ik ben Ingrid Jansen, ik kom uit
Schagen en ben de oudste van het stel. Ik zit in het laatste
jaar van mijn bachelor. Naast mijn studie en bestuur, werk
ik in het notariaat en, in het beetje vrije tijd wat mij rest, klets
ik bij met vriendinnen.
Bij mijn sollicitatie voor het bestuur wist ik al dat ik het liefste
de functie van ab Actis wilde doen. Afgelopen jaar heb ik
alvast mogen oefenen met het organiseren van borrels met
de activiteitencommissie. Wat er nu nieuw bij kwam was de
acquisitie van sponsoren en het contact onderhouden met
de leden en de sponsoren.
Mijn zomer bestond dit jaar uit bellen, mailen en agenda’s
volplannen. Om even een beeld te schetsen: ik doe op
donderdag meestal mee met de westfriese markt in Scha
gen, wat betekende dat ik in klederdracht aan het bellen
was met verschillende kantoren en vervolgens mee ging
naar de optocht en na de optocht weer verder ging met
bellen. Dat moet een behoorlijk hilarisch gezicht zijn ge
weest.

De meest spannende momenten vond ik toch wel; de
eerste mailing die ik moest verzenden, het plannen van de
sponsorgesprekken en dan, na al het voorbereidende werk
in de zomer, de ALV. Nu het verenigingsjaar loopt ben ik
ontzettend trots op het hele bestuur. Ons beleidspunt om
de eerstejaars meer te betrekken bij V.I.V.A. is nu al een
succes! We hebben een hele enthousiaste eerstejaarscom
missie die een fantastisch uitje heeft neergezet, daarnaast
zien we meer eerstejaars bij kantoorbezoeken en borrels.
De planning ligt nu behoorlijk vast voor het aankomend jaar
en er komt nog zo ontzettend veel aan. Mijn grootste uitda
ging voor de rest van het jaar wordt dan ook om te zorgen
dat jullie op de hoogte zijn van onze agenda en deelnemen
aan de activiteiten. Een vereniging is tenslotte niets zonder
haar leden!
Ingrid Jansen
ab Actis h.t.

Lieve V.I.V.A.-leden, beste lezer,
Mijn naam is Nadine Nieuwenkamp en ik ben derdejaars
student van de bachelor Notarieel recht. Ik heb dit jaar de
eer om de kas van V.I.V.A. te beheren en de euro’s te laten
rollen.
Al vanaf mijn eerste jaar ben ik actief lid van V.I.V.A. en een
bestuursfunctie was voor mij dan ook een logische stap. Ik
geniet van alle leuke activiteiten en de leuke mensen die ik
ontmoet. Want naast alle ‘serieuze’ activiteiten, vind ik onze
vereniging vooral ook heel gezellig!

Wij zullen als bestuur onze uiterste best doen om er een heel
gezellig, leerzaam en leuk jaar van te maken. Samen met
de toppers van alle commissies en de actieve leden gaat
dat zeker lukken. Ik hoop jullie allemaal te zien bij de activi
teiten in 2019!
Nadine Nieuwenkamp
Fiscus h.t.

Deze zomer heb ik veel sponsorgesprekken gehad samen
met Carmen. De eerste was even spannend, maar daarna
zaten we er goed in en vond ik het vooral heel erg leuk.
Mede hierdoor kunnen wij dit jaar veel leuke activiteiten
organiseren voor jullie!
Naast de studie, het bestuur en mijn werk op een notaris
kantoor in Amsterdam ga ik graag (veel) drankjes doen
met vriendinnen. Sporten is niet echt mijn ding, maar met
alle borrels die bij het studentenleventje horen is het toch
wel een ‘must’. Daarom probeer (ook) ik mezelf regelmatig
naar de sportschool te slepen.
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Beste Vivanen,
Mijn naam is Anna Nauta en ik zit in het laatste jaar van
mijn bachelor Notarieel Recht. In mei kreeg ik van de vorige
voorzitter de vraag: “hé Anna, zou jij misschien in het bestuur
willen?” Ik moet eerlijk bekennen dat ik er toen niet echt over
had nagedacht om in het bestuur van V.I.V.A. te gaan. Ik
had op dat moment even andere dingen aan mijn hoofd;
ik was mijn spullen aan het inpakken voor mijn verhuizing
naar Amstelveen.
Aan de andere kant dacht ik: mijn leven is best veranderd
en misschien is een bestuursfunctie juist goed, omdat je
dan nieuwe mensen leert kennen. Voor mij was het bestuur
in eerste instantie een goede afleiding. Later kon ik ook
steeds beter mijn draai vinden. Inmiddels haal ik er ook veel
lol uit en heb ik met mijn medebestuursleden een goede
band gekregen. Mijn planningskills worden behoorlijk op
de proef gesteld door werkzaam te zijn als bestuurslid, maar
ik denk dat ik hier later veel profijt van zal hebben.

Naast mijn bestuursfunctie en studie, werk ik drie dagen in
de week bij een notariskantoor. Verder reis ik veel met de
NS naar mijn vrienden. Wanneer iemand in de trein vraagt:
“welke trein gaat er naar Blerick?” dan kan ik die vraag in
middels moeiteloos beantwoorden. Maar gelukkig komen
mijn vrienden ook wel eens mijn kant op.
Ik hoop er een fantastisch jaar van te maken en ik hoop
jullie snel te zien bij een van onze activiteiten.
Anna Nauta
Assessor I h.t.

Beste Vivanen,
Mijn naam is Marieke van Houte, ik ben 22 jaar en ik woon
in Uithoorn. Ik mag dit jaar de studiereis naar Seoul organi
seren met mijn reiscommissie.
Nu we het standaard praatje hebben gehad, denk ik dat
het leuk is om iets over mezelf te vertellen dat jullie nog niet
weten. Ik heb daarom mijn oude vriendenboekje erbij ge
pakt voor wat leuke weetjes. Vroeger wilde ik graag juf
worden. Uiteindelijk heb ik toch voor een ander carrièrepad
gekozen door notarieel recht te gaan studeren.

Nu jullie mij iets beter hebben leren kennen, hoop ik jullie
dit komende jaar ook nog wat beter te leren kennen. We
zijn alweer halverwege met het bestuursjaar, maar ik heb
veel zin in het komende half jaar. Ik hoop vele van jullie te
mogen zien op een van onze activiteiten.
Marieke van Houte
Assessor II

K3 was mijn grootste idool. Ik kon (en kan dat stiekem nog
steeds) alle hits mee zingen. Wel alleen de hits van de oude
K3. De nieuwe K3 is toch niet de echte. Ik heb vroeger een
kat, konijnen en cavia’s gehad, maar nu heb ik al sinds een
tijdje geen huisdieren meer. Dat mag van m’n moeder weer
als ik op mezelf ga wonen.
Verder heb ik vroeger heel lang op turnen gezeten. Dat werd
dan ook bestempeld tot favoriete sport. Tegenwoordig heb
ik de turnzaal ingewisseld voor de sportschool
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Commissies 2018-2019
Activiteitencommissie
Met veel trots stellen wij, onder leiding van Ingrid Jansen,
de activiteitencommissie aan jullie voor. Zij houden zich
bezig met de organisatie van de activiteiten van de vereni
ging. Vol met leuke ideeën organiseren deze enthousiaste
en ondernemende meiden allerlei leuks. De activiteiten
commissie bestaat uit de volgende leden:
- Iris Heins (tweede van rechts op foto)
- Marieke Martens (rechts op foto)
- Anke Mol (tweede van links op foto)

Kascommissie
Met veel trots stellen wij de kascommissie aan jullie voor. Lid
van de kascommissie zijn twee nauwkeurige leden die het
financieel handelen van fiscus Nadine Nieuwenkamp
controleren en aan de algemene vergadering verslag van
hun bevindingen uitbrengen. De kascommissie bestaat uit
de volgende leden:
- Marc van Dalen (rechts op foto)
- Jeroen Nobel (links op foto)

Via V.I.V.A. commissie
Met veel trots stellen wij de Via V.I.V.A. commissie aan jullie
voor. Deze meiden maken halfjaarlijks, onder leiding van
Anna Nauta, het ledenblad. Hierin staan veel foto's en
stukjes over onze activiteiten, welke worden afgewisseld
door diverse interviews en/of inhoudelijke artikelen over
actuele onderwerpen. De Via V.I.V.A. commissie bestaat uit
de volgende leden:
- Susan de Laat (links op foto)
- Daniella Mulder (middelste op foto)
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Reiscommissie
Met veel trots stellen wij de reiscommissie aan jullie voor.
Deze leden organiseren dit verenigingsjaar de reis naar
Seoel in Zuid-Korea. Onder leiding van Marieke van Houte
zal er ook dit jaar weer onvergetelijke reis neergezet worden!
De reiscommissie bestaat uit de volgende leden:
- Ivanildo Ladi (rechts op foto)
- Lonneke Oort (rechtsboven op foto)
- Cansu Yildizhan (middelste op foto)
- Paulina Knaap (links op foto)

Eerstejaarscommissie
Met trots stellen wij aan jullie voor de eerstejaarscommis
sie. In december heeft deze commissie, onder leiding van
Carmen Veerman, een leuk uitje voor de eerstejaars geor
ganiseerd. De commissie bestaat uit de volgende leden:
- Cilia Kok (rechtsonder op foto)
- Cyriel Mohabir (middelste op foto)
- Gabe Wijnja (rechtsboven op foto)
- Gido Sluijs (linksboven op foto)
- Jamie Moorman (linksonder op foto)
- Michèlle Dings (tweede van rechtsboven op foto)

Alumnicommissie
Met veel trots stellen wij aan jullie voor de alumnicommissie.
De alumnicommissie organiseert leuke activiteiten voor
oud-leven van V.I.V.A. In november hebben zij de eerste
alumni-activiteit georganiseerd en dragen in 2019 het
stokje over aan nieuwe leden. De alumnicommissie bestaat
uit de volgende leden:
- Pieter ten Broecke
- Jelle Sjaardema
- Yves Pierre Vrijhof
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“De tijd is voorbij gevlogen!”

Prof. mr. A.A. (Aart) van Velten, voormalig notaris bij Dentons Boekel te Amsterdam

In juni 2018 heb ik de heer Van Velten in mijn hoedanigheid
van student-stagiaire bij notariskantoor Dentons Boekel
mogen leren kennen. Niet alleen bleek de heer Van Velten
zeer goed op de hoogte te zijn van de dagelijkse actuali
teiten, ook werd mij duidelijk dat hij een wandelende ency
clopedie is wanneer het gaat om vakinhoudelijke kennis.
Zijn passie voor het vak heeft hem, ook na het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd, niet doen stilzitten. Van
daar dat hij op 79-jarige leeftijd nog steeds als adviseur aan
notariskantoor Dentons Boekel verbonden was.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de heer Van Velten
in december 2018 zijn werkzaamheden zou beëindigen en
samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zou gaan
genieten van zijn vrije tijd. Zijn gezondheidssituatie heeft er
echter toe geleid dat hij in augustus 2018 zijn werkzaamhe
den voortijdig heeft neergelegd. Vandaar dat hij in septem
ber 2018, na mijn terugkomst als werkstudent bij Dentons
Boekel, de grote afwezige was.
Toen bekend werd dat ik plaats mocht nemen in de Via V.
I.V.A.-commissie en we gingen brainstormen over interes
sante onderwerpen voor in het tijdschrift, wist ik meteen
waar ik over wilde schrijven: de heer Van Velten en zijn
bijzondere bijdrage aan het notariaat en onze universiteit.
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Nu de heer Van Velten zijn werkzame leven heeft beëindigd,
leek mij het een mooi moment om terug te blikken op zijn
bijdrage aan het notariaat. Om die reden ben ik op
woensdag 14 november 2018 samen met Anna op de fiets
gestapt om de heer Van Velten bij hem thuis te interviewen.
Onder het genot van een kopje thee en wat lekkers is er
veel over hem ter sprake gekomen wat ik graag met jullie
wil delen.

Studie
De heer Van Velten is in 1938 geboren. In 1956 is hij begon
nen aan de universitaire studie notarieel recht. Net zoals wij
heeft ook hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam gestu
deerd. Aangezien wij dit jaar het 60-jarige bestaan van de
notariële opleiding vieren, zal het de slimme lezer zijn opge
vallen dat de heer Van Velten in zijn studietijd aanvankelijk
nog het oude stelsel van staatsexamens heeft genoten. Om
die reden moest hij voor het afleggen van staatsexamens
afreizen naar Den Haag.
Tijdens het interview vertelde de heer Van Velten dat de
opleiding notarieel recht ook in zijn tijd maar weinig studen
ten kende: “nog geen 10 studenten per jaar”, aldus de heer
Van Velten. Dit kwam volgens hem de kwaliteit van het
onderwijs ten goede: “het leek wel privéonderwijs. We
maakten zelfs onze proefexamens bij onze hoogleraren
thuis. Dat maak je tegenwoordig niet meer mee!”

Notarie le studievereniging V.I.V.A.

Op de vraag waarom hij notarieel recht is gaan studeren
antwoordde de heer Van Velten dat dit slechts een kwestie
van persoonlijke interesse is geweest en dat hij zijn juridische
interesse niet van huis uit heeft meegekregen. Zijn zoon en
dochter hebben daarentegen wel beiden de notariële
studie afgerond en zijn net als hun vader als (kandidaat-)
notaris aan het werk gegaan.

Notaris
Ondanks dat hij was opgegroeid in Haarlem, is de heer Van
Velten na zijn studie in Amsterdam blijven wonen. “Er is maar
één stad in Nederland en dat is Amsterdam, en ik zat hier
op kamers dus ik ben maar gewoon blijven hangen, hè!”,
aldus de heer Van Velten. Zijn voorkeur ging niet uit naar
een kantoor in de provincie: “als ik op straat loop, moet ik
niet allemaal klanten tegenkomen”.
“Op de middelbare school wilde ik eigenlijk architect wor
den. Later ontdekte ik dat ik daar niet geschikt voor was,
maar ik ben bouw, nieuwbouw en projectontwikkeling altijd
leuk blijven vinden”, aldus de heer Van Velten. Vandaar
dat hij direct na zijn studie, in 1962, begon bij het destijds
enige bouwkantoor dat in Amsterdam gespecialiseerd was
in onroerend goed.
Enkele jaren later, in 1979 om precies te zijn, werd de heer
Van Velten tot notaris benoemd. Gedurende zijn gehele
carrière bleef hij werkzaam bij Boekel De Nerée; het tegen
woordige Dentons Boekel.
In 2003 werd hij op 65-jarige leeftijd van rechtswege ontsla
gen uit het notarisambt.[1] De Minister van Veiligheid en
Justitie besloot toen het protocol van de heer Van Velten
te doen overdragen aan mr. L. Hartman, destijds een col
lega van hem en tegenwoordig werkzaam vanuit zijn eigen
notariskantoor Hartman LMH.

Nevenactiviteiten
Voordat ik de heer Van Velten als notarieel adviseur bij
Dentons Boekel had leren kennen, was zijn naam bij mij, en
wellicht ook bij jullie, al bekend uit de wetenschappelijke
literatuur. Tijdens mijn gesprek met de heer Van Velten bleek
al gauw dat hij in zijn carrière niet heeft stilgezeten. Naast
zijn functie van notaris, maakte hij onder andere deel uit
van verscheidene (internationale) commissies, was hij
hoogleraar aan onze universiteit, schreef hij wetenschap
pelijke artikelen en boeken, werkte hij mee aan de invoering
van nieuwe wetgeving, bekleedde hij diverse bestuursfunc
ties en gaf hij meerdere cursussen. Hij moet wel een tome
loze energie hebben gehad! Zelf zegt hij daarover dat dit
voor hem persoonlijk ‘the key to success’ is geweest: “ik heb
mezelf kunnen blijven motiveren doordat ik steeds weer
nieuwe dingen deed”.
[1] Deze leeftijdsgrens is kort daarna verhoogd naar 70 jaar
(art. 14 Wet op het notarisambt).
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Deelname aan (internationale) commissies
Vanaf 1975 vertegenwoordigde de heer Van Velten met
regelmaat de belangen van de Koninklijke Notariële Be
roepsorganisatie (KNB) bij diverse (internationale) congres
sen, waaronder de congressen van de Internationale Unie
van het Notariaat (Union Internationale du Notariat [UIN
L]).[2] Deze congressen geven de mogelijkheid om in inter
nationaal verband kennis te delen en tot nieuwe inzichten
te komen. Tijdens een van deze congressen kwam de
Duitse Vormerkung ter sprake.[3] Op initiatief van de heer
Van Velten werd vervolgens eenzelfde regeling in de Ne
derlandse wet opgenomen.[4] Dit voorbeeld is illustratief
voor hetgeen de heer Van Velten voor het Nederlandse
notariaat heeft betekend.
Wetenschappelijke artikelen
Bovendien schreef de heer Van Velten gedurende zijn
carrière vele wetenschappelijke artikelen over het vastgoed
en in het bijzonder over appartementsrechten. Hij was
hiermee begonnen ten tijde van zijn promotieonderzoek. In
1982 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam
op het onderwerp ‘Kopers en economische eigenaars van
onroerend goed’. De artikelen van de heer Van Velten
vormen heden ten dage nog steeds het fundament van het
kenobject vastgoed binnen de notariële wetenschap.
Hoogleraarschap
In 1988, zes jaar na zijn promotie, is de heer Van Velten
benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit
Amsterdam inzake de privaatrechtelijke aspecten van het
onroerend goed.[5],[6]
[2] https://www.uinl.org De UINL is een wereldwijde organi
satie van notariaten, waarbij elk werelddeel eigen commis
sies en subcommissies heeft.[2] Deze (sub)commissies
verrichten wetenschappelijke studies en leggen de resulta
ten vast in rapporten. De UINL organiseert elke drie jaar een
wetenschappelijk congres.
[3] De Vormerkung is het inschrijven van een koopakte van
onroerende zaken bij het Kadaster door een notaris met
een notarisverklaring erbij. Deze inschrijving beschermt de
koper tegen een latere verkoop door de verkoper aan
derden. Ook is de koper beschermt tegen beslaglegging
van een schuldeiser op het vermogen (en daarmee het
betreffende onroerend goed) van de verkoper.
[4] Art. 7:3 BW.
[5] Van Velten, A. (1989). Regels zijn regels (oratie Amster
dam VU), Deventer: Kluwer.
[6] Een bijzonder hoogleraar wordt vanuit ideëel oogpunt
voor een specifieke leerstoel benoemd voor een aan
dachtsgebied dat bij de universiteit ontbreekt. Een bijzon
der hoogleraar wordt niet door die universiteit betaald en
maakt geen onderdeel uit van de officiële personeelsfor
matie van die universiteit. Het hoogleraarschap van de heer
Van Velten werd gefinancierd door de Stichting ter bevor
dering der Notariële Wetenschap

11

Vanuit deze positie heeft hij onder andere aan het master
vak Grondgebruikrecht een nieuwe invulling gegeven en
scripties en proefschriften begeleid. Zo is hij onder andere
lid van de promotiecommissie van prof. mr. Ploeger ge
weest.

Wat begon als een handzaam exemplaar is met de jaren
uitgegroeid tot een boek van 852 bladzijden. Tevens is hij
auteur geweest van diverse handboeken op het gebied
van het onroerend goedrecht. Zo bewerkte hij twee onder
delen van Asser ‘Goederenrecht’.

Weliswaar was zijn vader docent in het middelbaar onder
wijs, maar met zijn hoogleraarschap is de heer Van Velten,
net zoals zijn kinderen, in de voetsporen van zijn ouders
getreden. Wellicht valt de appel dus toch niet ver van de
boom!

Waar haalde hij de tijd vandaan om zowel notaris als
hoogleraar te zijn, internationaal werkzaamheden te ver
richten en wetenschappelijke literatuur te publiceren? “Ik
ben een heel gedisciplineerd mannetje. Ik kan gewoon
tussen afspraken door – als er een half uur over is – aan m’n
boek schrijven”, aldus de heer Van Velten.

Nadat hij op 65-jarige leeftijd notaris-af was, nam de heer
Van Velten op 70-jarige leeftijd afscheid van zijn hoogle
raarschap.[7] Het mastervak Grondgebruikrecht is vanaf
dat moment overgedragen aan prof. mr. Ploeger.[8]
Boeken
De heer Van Velten doceerde aan de hand van door
hemzelf geschreven artikelen, omdat er bij aanvang van
zijn hoogleraarschap met betrekking tot zijn vakgebied
geen handboeken waren geschreven. In 2003 heeft hij
vervolgens op verzoek van zijn studenten zijn artikelen ge
bundeld tot een heus handboek: Privaatrechtelijke Aspec
ten van Onroerend Goed. In 2018 heeft de heer Van Velten
de zesde en zijn laatste druk uitgegeven.
[7] Van Velten, A. (2009). Klik zei de muis en weg was het
huis (rede Amsterdam VU), Deventer: Kluwer.
[8] Prof. mr. Ploeger zal vanaf het collegejaar 2019-2020 zijn
werkzaamheden aan de Technische Universiteit Delft
voortzetten en niet meer verbonden zijn aan de Vrije Univer
siteit Amsterdam.
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Wetgeving
Op het gebied van wetgeving heeft de heer Van Velten
diverse preadviezen geschreven. Zoals reeds ter sprake is
gekomen, is door toedoen van de heer Van Velten via deze
weg de Vormerkung in de Nederlandse wet opgenomen.
Dit is echter niet zijn enige bijdrage aan de Nederlandse
wetgeving. Ook de wetgeving omtrent eigendom van net
ten van kabels en leidingen, is door de inspanningen van
de heer Van Velten in de Nederlandse wet opgeno
men.[9] Zijn meest recente bijdrage aan de Nederlandse
wetgeving behelst zijn wetsvoorstel tot het wijzigen van het
Burgerlijk Wetboek teneinde het grondgebonden lidmaat
schap van een beheersvereniging mogelijk te maken (Wet
gebonden lidmaatschap beheersvereniging).
[9] Art. 5:20 lid 2 BW.
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Overige werkzaamheden
Toch geeft de voorgaande uiteenzetting geen compleet
beeld van de bijdrage van de heer Van Velten aan het
notariaat. Zo heeft hij bijvoorbeeld ook tot voor kort diverse
bestuursfuncties bekleed en cursussen gegeven. De heer
Van Velten is altijd goed op de hoogte gebleven van de
laatste juridische ontwikkelingen: “mijn laatste cursusevalu
atie was een 8,9!”, aldus de heer Van Velten.

Ontwikkelingen en kwaliteit van het
notariaat
Over de ontwikkelingen en de toekomst van het notariaat
is de heer Van Velten positief. Hierover heeft hij recentelijk
een interview gegeven in het jubileumboek ter gelegenheid
van het 175-jarig bestaan van de KNB, getiteld ‘Notaris, met
recht het mooiste beroep’. Hieruit blijkt dat hij van mening
is dat het een goede ontwikkeling is dat notarissen en ad
vocaten nauwer zijn gaan samenwerken. Ook is hij zeer te
spreken over vormen van samenwerking, zoals Netwerk
Notarissen.[10] Over het fenomeen van ‘de internetnotaris’
is hij echter minder positief, mede omdat daarbij geen recht
wordt gedaan aan de Belehrungspflicht.
“De kwaliteit van het notariaat is in de loop van de jaren
beter geworden”, aldus de heer Van Velten. Dit heeft onder
andere te maken met de verplichte beroepsopleiding van
de KNB, de verplichte permanente educatie en samenwer
kingsverbanden.
[10] Netwerk Notarissen is een landelijke organisatie van
150 notariskantoren. Zij delen hun kennis, ervaring en net
werk en werken samen met andere organisaties.
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Kortom, dat de heer Van Velten een bijzondere bijdrage
heeft geleverd aan de ontwikkelingen en kwaliteit van het
notariaat staat buiten kijf. Nu de heer Van Velten afscheid
heeft genomen van het notariaat, is het aan ons om het
stokje van hem over te nemen.

Dankwoord aan de heer Van Velten
Namens de Via V.I.V.A.-commissie wil ik de heer Van Velten
nogmaals bijzonder hartelijk bedanken voor zijn gastvrij
heid en openhartigheid. Wij kunnen een voorbeeld nemen
aan zijn gedrevenheid en passie voor het vak.

Boodschap van mij aan de lezer
Tenslotte zou ik, als auteur van dit artikel, graag van de
gelegenheid gebruik willen maken om wat aan jullie mee
te geven. Allereerst is het belangrijk dat we als student ge
bruikmaken van de mogelijkheid om als student-stagiair
werkzaam te zijn binnen een notariskantoor. Op deze ma
nier breng je de theorie in de praktijk, ontdek je wat je leuk
vindt, begin je al vroegtijdig met het opbouwen van een
interessant netwerk en leer je inspirerende mensen kennen.
Daarbij is het belangrijk dat we doen wat we leuk vinden
en doen waar we goed in zijn. Alleen dan vind je net als de
heer Van Velten passie voor je vak en houden ook wij het
vol tot we de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.
Vraag jezelf eens af: “zit het bij mij ook in de Aart van het
beestje?”
Susan de Laat
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Dagje Maastricht
Op 9 september 2018 zijn wij met een aantal leden naar
Maastricht afgereisd. We hadden echt prachtig weer en
een vol programma. Onze reisleidster Ingrid heeft ons eerst
een aantal leuke kroegen in Maastricht laten zien, waarbij
wij onder het genot van een drankje onze vakantieverhalen
met elkaar konden delen.
Na onze kroegentocht gingen wij met de boot naar de
grotten van Sint-Pietersberg. Helaas kregen we onze drank
jes pas toen we alweer moesten uitstappen. Onze drankjes
meenemen vond het personeel niet zo’n slim idee…
Daarna hebben we door de prachtige grotten van Maas
tricht gelopen. De grotten waren hoog en het was er aardig
koel (en donker). Onze gids vertelde vol enthousiasme veel
dingen over deze grotten.
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Na de grottentocht hadden veel mensen trek in een biertje.
Door een miscommunicatie waren sommige in de veron
derstelling dat de boot om half 5 zou vertrekken, maar deze
vertrok al 10 voor half 5. Het gevolg? De helft van groep had
de boot gemist. Aangezien dit de laatste boot was, bete
kende dit dat zij lopend het restaurant moesten zien te
bereiken.
Gelukkig kwam ruim een half uur later de andere helft van
de groep ook aan bij het restaurant. Wij hebben toen ge
zellig met zijn allen gedineerd. Daarna was het alweer tijd
om richting Amsterdam te gaan.
Terugkijkend op deze dag was het een leuke en geslaagde
dag!

Notarie le studievereniging V.I.V.A.
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De Opleidingscommissie Notarieel Recht
Gevraagd of ongevraagd advies geven over de vakevalu
aties of de vormgeving en inhoud van vakken. Het is een
van de taken en bevoegdheden van de opleidingscommis
sie (OLC) notarieel recht. Studenten en docenten kunnen
bij de OLC terecht met vragen of opmerkingen over alles
wat met de opleiding te maken heeft. Maar, wie of wat is
de opleidingscommissie nou precies?
De naam zegt het al, de opleidingscommissie notarieel
recht gaat over alles wat met de opleiding te maken heeft.
De opleidingscommissie vertegenwoordigt de studenten
en docenten van de opleiding en adviseert de opleidings
directeur en het faculteitsbestuur over zaken die met het
onderwijs te maken hebben. Dit doet de opleidingscommis
sie gevraagd of ongevraagd. Een OLC bestaat altijd voor
de ene helft uit studenten en voor de andere helft uit do
centen.
Wet- en regelgeving
Op grond van art. 9.18 Wet op het Hoger onderwijs en
Wetenschappelijk onderzoek (WHW) heeft iedere opleiding
of groep van opleidingen een opleidingscommissie. De
taken van de OLC staan beschreven in het besturingsmodel
VU, het faculteits-regelement en in het Handboek Onder
wijskwaliteit. Daarnaast heeft de VU een Modelregeling
opleidingscommissie vastgesteld, wat dient als het huishou
delijk reglement. Het hebben van een huishoudelijk regle
ment is voor iedere OLC sinds 1 september 2017 verplicht.
Ten slotte staan er aanwijzingen in het studentenstatuut.
Samenstelling en benoeming van commissieleden
Een opleidingscommissie heeft ten minste vier leden, be
staande voor de helft uit studenten en docenten. Hoe de
OLC wordt samengesteld staat in het faculteitsreglement.
Denk bijvoorbeeld aan verkiezingen of sollicitaties. De do
centleden worden door collega’s uit dezelfde opleiding
voorgedragen voor benoeming. De studentleden worden
voorgedragen door hun medestudenten. Alle leden wor
den benoemd door het faculteitsbestuur. De studentleden
hebben een zittingstermijn van een jaar en kunnen herbe
noemd worden.
Taken en bevoegdheden
De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van de oplei
ding door gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle
onderwerpen die met het onderwijs van doen hebben.
Adviezen worden gericht aan het faculteitsbestuur, dat
daar binnen drie weken schriftelijk op moet reageren. Indien
een advies niet of slechts gedeeltelijk wordt gevolgd, dan
moet de reden hiervoor beargumenteerd worden.
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De OLC heeft een belangrijke taak met betrekking tot het
Onderwijs- en Examenreglement (OER). Jaarlijks wordt het
OER door het faculteitsbestuur opnieuw vastgesteld, waar
voor zij advies en instemming nodig heeft van o.a. de OLC.
Daarnaast adviseert de OLC over veranderingen in het
onderwijsprogramma, de vormgeving en inhoud van vak
ken, de vakevaluaties, de tentamens en het rooster. Ook
kan de OLC adviseren wanneer er klachten zijn binnen
gekomen van studenten of de studentleden zelf iets onder
de aandacht willen brengen. Belangrijke punten worden
doorgegeven aan de opleidingsdirecteur of aan het facul
teitsbestuur.
Naast adviesgeven vergadert de OLC meerdere keren per
jaar, worden binnenkomende stukken gelezen, vindt over
leg plaats met derden, worden verslagen geschreven en
vertegenwoordigt zij de opleiding bij een visitatie- of audit
commissie. Aan het einde van elk jaar maakt de opleidings
commissie een jaarverslag, waarin zij verantwoording af
legt. Zij formuleert de adviezen en verbeterpunten van het
afgelopen jaar en de aandachtspunten voor het volgende
jaar worden opgenomen.
Medezeggenschap
Sinds 1 september 2017 is de opleidingscommissie, met
inwerkingtreding van de Wet Versterking Bestuurskracht
(Wvb), een formeel medezeggenschapsorgaan gewor
den. De OLC heeft namelijk naast het adviesrecht, ook het
instemmingsrecht gekregen op bepaalde onderdelen van
het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Het instem
mingsrecht wordt gezien als een medezeggenschapsbe
voegdheid. Dit betekent dat voor enkele onderwerpen
goedkeuring moet worden gevraagd aan de OLC.
Klankbord
De opleidingscommissie is het klankbord van de opleiding.
Heb jij klachten of verbetersuggesties? Laat dit dan horen
aan één van de studentleden of stuur ons een mail.
Digitaal platform
De opleidingscommissie heeft haar eigen digitaal platform.
Hierop staat alle belangrijke informatie met betrekking tot
de OLC. Denk aan haar taken en bevoegdheden, maar
ook vergaderdata en contactgegevens. Het digitaal plat
form is te raadplegen via VU-Net als je zoekt op ‘Opleidings
commissie – Faculteit der Rechtsgeleerdheid’.
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Vergaderingen
De OLC vergadert zo vaak als twee of meer leden aan de
voorzitter voorstellen. Onderwerpen die aan bod komen zijn
onder meer de vakevaluaties, het OER en het jaarverslag.
Daarnaast vergadert de OLC over voorstellen tot wijziging
van het curriculum en kan zij een ongevraagd advies geven
over alles wat met de opleiding te maken heeft. Alle verga
deringen zijn openbaar, tenzij informatie is verkregen ten
behoeve van een besloten vergadering. Wil jij bij een ver
gadering aanwezig zijn? Vergaderdata en locaties worden
op het digitaal platform bekendgemaakt.
Notulen en verslagen
Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. Be
nieuwd wat er tijdens een vergadering besproken is? Kijk
op ons digitaal platform of stuur ons een mail. Alle notulen
en verslagen zijn op aanvraag beschikbaar.
De opleidingscommissie notarieel recht
De opleidingscommissie notarieel recht heeft vier leden:
twee docenten en twee studenten, die samen de bachelor
en de master vertegenwoordigen. Onze leden zijn:
Docenten:
- Marcel Kremer (Voorzitter)
- Hendrik Ploeger

Sophia Schepers

-

Studenten:
- Bachelor – Sophia Schepers (Secretaris)
- Master – Wirasha Autar
Commissielid worden?
Studentleden van de opleidingscommissie worden voor
één jaar benoemd, met de mogelijkheid om herbenoemd
te worden. Je bent lid vanaf het begin tot aan het einde
van het collegejaar, dus ieder jaar is de opleidingscommis
sie weer op zoek naar leden. Ben je bachelor- of masterstu
dent notarieel recht? Ben je gemotiveerd en wil je graag
advies geven over je opleiding? Durf je kritische vragen te
stellen en heb je altijd al eens met docenten en medestu
denten willen vergaderen? Houd dan vanaf voorjaar 2019
Facebook en VU-Net in de gaten voor de vacature en
solliciteer!
Contact
Heb je vragen of opmerkingen? Heb je een klacht over een
bepaald vak of het OER, wil je dat er iets gaat veranderen
of wil je graag weten wat er speelt, neem dan contact op
met één van de leden van de opleidingscommissie. Stuur
ons een mail op olc-notarieel.rechten@vu.nl of spreek ons
aan in persoon. Voor vragen met betrekking tot de bache
lor kun je terecht bij Sophia Schepers en voor vragen met
betrekking tot de master kun je terecht bij Wirasha Autar.
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Wirasha Autar
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Alumni-activiteit
Zaterdag 10 november vond onze
eerste alumni activiteit plaats. We
hebben het stadsarchief van Amster
dam bezocht. Eerst zijn we bij het café
van het stadsarchief wat gaan drinken
en hebben wij onze oud leden verwel
komd.
Vervolgens werden we verwelkomd
door een student-stagiair (geschiede
nis) en een medewerker van het stads
archief. Zij gaven ons eerst een korte
rondleiding en al snel zaten we in een
prachtige zaal van het stadsarchief.
Alleen deze zaal was al een beleving
op zich, maar uiteraard gingen zij ons
meer vertellen over het notariële sta
darchief van Amsterdam. Het is onge
looflijk hoe veel documenten er nog
uitgezocht moeten worden en hoeveel
vrijwilligers daarvoor nodig zijn.
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In het systeem wordt bijgehouden
hoeveel documenten een persoon per
dag doorneemt en dit komt in een
overzicht te staan. Sommige mensen
maken er echt een sport van om zoveel
mogelijk documenten op een dag
door te nemen om hun collega te
verslaan.
Het is nog best lastig soms om te ont
cijferen wat er staat, maar gelukkig zijn
er verschillende niveaus waar je aan
kunt werken. Dus als je tijd over hebt,
dan ben je zeker welkom!
De student liet een aantal verschillen
de documenten zien en gaf ook aan
waar je op moest letten. Tussentijds
werden er veel vragen gesteld en was
het een interessante middag.

Tot slot zijn we in een café verderop iets
gaan drinken. Aangezien we niet meer
exact weten hoe laat het is geworden,
geeft dat denk ik wel aan dat het erg
gezellig was.
Wij willen nogmaals de alumni com
missie bedanken voor hun inzet, want
het was een zeer geslaagde dag.
Zonder deze toppers was het allemaal
niet gelukt.
Wil jij ook graag wat betekenen voor
onze oud-leden? Laat het ons weten,
want onze huidige alumni commissie
is op zoek naar nieuwe leden die hun
taken willen overnemen.
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Een kijkje in het leven van Nick van Buitenen
In het kader van de viering van het
175 jaar bestaan van de Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie, heb
ben wij de huidige voorzitter Nick
van Buitenen mogen interviewen.
Naast zijn verhaal hebben we het
gehad over de geschiedenis van de
KNB, het belang van de KNB en de
toekomst van het notariaat.
Waar het begon
Nick is zelf 52 jaar, notaris in Utrecht
waar hij zelf ook woont. Voor hem is het
dan ook een genot om elke dag naar
zijn kantoor aan de Bemuurde Weerd
oostzijde te kunnen fietsen. Als rech
tenstudent was hij zelf niet echt bekend
met het notariaat. Dit veranderde toen
een van zijn vrienden hem heeft ge
vraagd om bij het notariskantoor van
diens oom te komen werken.
Waarom is hij dan toch enthousiast
geworden? De juridische onderwer
pen waren niet veel interessanter dan
wat hij heeft meegekregen op de uni
versiteit, maar met het ondernemer
schap had hij wel feeling. De notaris,
onder leiding van wie Nick werkte, was
innovatief bezig voor zijn tijd. Onder
andere met het inrichten van zijn kan
toor, het uiterlijk van zijn akten en het
formuleren in leesbaar Nederlands.
Nick raakte door deze samenwerking
geïnspireerd en besloot hem al snel op
te volgen.
Na zijn werkstudentschap heeft Nick
nog 3,5 jaar als kandidaat-notaris bij
hetzelfde kantoor gewerkt, in 1994 is hij
tot de maatschap getreden. In het
voorjaar van 1996 werd hij benoemd
tot notaris. De toen 30-jarige Nick was
zelfs even de jongste notaris van Ne
derland.
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Het bestuur van de KNB
Naast zijn praktijk heeft Nick door de
jaren verschillende nevenfuncties
gehad, waaronder de ledenraad van
de KNB. Zijn meest recente functie: het
voorzitterschap binnen het bestuur
van de KNB. Het zittende bestuur bena
dert geschikte kandidaten (zowel no
tarissen en kandidaat-notarissen),
deze kunnen vervolgens solliciteren.
Per 7 februari 2018 zijn naast Nick, Aart
Barkey Wolf, Annette van der Klooster,
Remco van der Kuijp, Allard Schuering,
Anne-Marie Smelt en Bart Versteeg
bestuursleden.
Als bestuurslid van de KNB word je
geacht 1,5 dag per week in te zetten.
Als voorzitter zet Nick zich maar liefst 3
dagen per week in. Binnen zijn praktijk
heeft hij daarom het zelf behandelen
van dossiers op een lager pitje gezet
en dit heeft het voordeel dat de jonge
re generatie ruimte heeft om zich te
ontplooien.
Het zijn van voorzitter betekent niet al
leen dat hij intern meer dossiers op zich
neemt. Nick is het visitekaartje van de
KNB en hij laat zich ook meestal in de
media zien. Zijn taak is om leden te
bezoeken, het verhaal van bestuur te
houden, aanwezig te zijn tijdens bij
eenkomsten en evenementen en de
beroepsgroep te stimuleren.
Niet langer een vriendenclubje
Tot 1999 was de KNB een beroepsver
eniging waarbij het lidmaatschap niet
verplicht was en de belangen van de
aangesloten leden werden behartigd.
In 1999 heeft een belangrijke wettelijke
verandering plaatsgevonden. Naast
het loslaten van een vestiging en vaste
tarieven systeem, is de KNB een orde
geworden. Het zijn van een orde heeft
een ander karakter dan een beroeps
vereniging, want van deze nieuwe “
club” moet je verplicht lid worden.

De KNB is tevens normbepalend en
regelgevend, want de KNB maakt ver
ordeningen die ministerieel goedge
keurd moeten worden. Daarnaast rust
op een orde meer verantwoordelijk
heid, zoals openbaarmaking van ver
ordeningen.
Waarom deze verandering? Volgens
Nick had dit alles met de liberale poli
tieke wind van die tijd te maken. Er
werd meer gesproken over het belang
van de vrije markt en het bevorderen
van onderlinge concurrentie om kwa
liteit te waarborgen. Om te kunnen
bewerkstelligen dat er binnen deze
vrije markt spelregels zijn, was veran
dering in de KNB nodig. Alle notarissen
en kandidaat-notarissen moeten on
derworpen zijn aan dezelfde normen
en waarden. Daarom is er een ver
plicht lidmaatschap. Deze wezenlijke
verandering tot een regelgevende
club heeft de KNB niet altijd even ge
liefd gemaakt.
De Coup
In 2012 is er vanuit ontevredenheid
gebruik gemaakt van de democrati
sche regels binnen de KNB en is het
toenmalige bestuur afgezet. De onte
vredenheid is mede ontstaan door de
lastige jaren in het notariaat geduren
de de economische crisis in 2008 tot
en met 2013. Daarnaast vond men dat
de KNB zijn van oudsher belangenbe
hartigende rol heeft laten zitten voor
het maken van regeltjes. De staatse
cretaris heeft toen gezegd en ook ge
schreven dat voorzover de belangen
van het notariaat in het verlengde lig
gen van het maatschappelijke be
lang, het niet strijdig is haar eigen be
lang te behartigen. Dit is een eye ope
ner geweest voor de orde en heeft de
weg geopend voor het nieuwe bestuur
om meer te lobbyen voor de belangen
van het notariaat, die immers onlos
makelijk verbonden zijn met het maat
schappelijk belang.
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Ethiek en integriteit
Naast het vormgeven van de beroeps
opleiding organiseert de KNB intervi
sies waarbij dilemma’s uit het dagelijk
se werkleven met leeftijdgenoten wor
den besproken. Hierbij zijn niet alleen
juridische kwesties belangrijk, maar
ook vragen over ethiek en integriteit.
Notarissen nemen ook deel aan der
gelijke intervisies. Ze bespreken kwes
ties op het terrein van ondernemer
schap, onder meer het organiseren
van hun praktijk en behouden van
personeel.
Naast de interne opleiding fungeert de
KNB als een ICT bedrijf voor het notari
aat, zodat wij ons werk op een efficiën
te manier kunnen uitvoeren. Volgens
Nick is een van de belangrijkste taken
van de KNB om voor de leden het
voortouw te nemen als het om innova
tie gaat.

Dergelijke kwesties zijn belangrijk voor
Nick. Als voorzitter hoopt hij het stoffige
imago van de notaris te veranderen en
een ander beeld neer te zetten. Dit niet
alleen door de beroepsbeoefenaar
zelf enthousiast te maken voor het vak,
maar ook door de juiste skills en vaar
digheden mee te geven om later
goede notarissen te zijn.
Notaris, het mooiste beroep
Op 5 oktober 2018 is het 175 jaar be
staan van de KNB gevierd in de Van
Nelle fabriek in Rotterdam. “De KNB
blikt in 2018 op haar rijke verleden,
maar kijkt zeker ook naar een verwach
tingsvolle toekomst”.

Niet alleen de KNB maar ook het al veel
oudere notariaat hoort volgens Nick
gevierd te worden. Naast de feestelijke
evenementen en workshops is er een
boek gemaakt waarin aandacht
wordt besteed aan de geschiedenis,
maar ook de toekomst.
Het 200 jaar bestaan is toch wel een
feestje waar wij bij hopen te zijn, en
jullie?
Daniella Mulder

Een voorbeeld is het digitaal inleveren
van akten bij de belastingdienst. Het
klinkt wellicht onvoorstelbaar, maar
vroeger moesten akten kantoor ‘even
verlaten’ om fysiek naar de belasting
dienst te worden gebracht. In samen
werking met de belastingdienst heeft
de KNB een digitaal platform ontwik
keld waarop de ruim 1,5 miljoen akten
die jaarlijks worden verleden, toegan
kelijk zijn voor de belastingdienst. Hier
mee wordt ook een steentje bijgedra
gen aan het bestrijden van criminele
activiteiten. De belastingdienst kan
hierdoor makkelijker opzoek gaan
naar illegale constructies.
Een ander voorbeeld dat de maat
schappelijke positie en relevantie van
het notariaat aantoont is het levenstes
tament. Mensen kunnen kiezen om
hiervoor naar de notaris te gaan en er
is geen monopolie positie.
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Terugblik afgelopen jaar

Kun jij het je voorstellen? Het eerste half
jaar zit er al weer op. Wat hebben we
ook alweer allemaal gedaan? In sep
tember hadden wij onze bestuurswis
sel en de volgende dag hadden wij
een diner, welke werd afgesloten met
een eindfeest. Daarna hadden wij de
bundelborrel. In oktober hadden wij
een ontbijt bij De Brauw en onze con
stitutieborrel.
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In november hadden we een high tea
bij Houthoff en gingen we met een gi
gantische groep naar LNSF. Die week
daarop gingen we langs bij Loyens &
Loeff en gingen we een week later
langs bij De Brauw. De maand werd
afgesloten met de bekendmaking van
onze studiereis. In december hadden
wij ons eerstejaarsuitje.
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Onze laatste activiteit van 2018 was
een heerlijk kerstdiner met een borrel.
Vergeet je vooral niet op te geven voor
onze komende activiteiten. Houd onze
facebookpagina, onze website en in
stagram goed in de gaten!
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Een bestuursjaar: iets voor jou?
Voordat ik in het bestuur ging, had ik
geen idee wat het bestuur nou precies
deed. Ik vroeg daar wel eens naar,
maar kreeg geen specifiek antwoord.
Tuurlijk, kantoorbezoeken, vergade
ren, leidinggeven aan commissies
en... borrelen. Ik moet eerlijk beken
nen, dat ik inmiddels een ander beeld
heb gekregen.
Dit beeld wil ik graag met jullie delen,
zodat iedereen beter begrijpt waar wij
ons mee bezighouden. Ingrid vertelt
daar soms al iets over in onze maan
delijkse mail, maar ik wil jullie nu een
totaalbeeld geven.
Laten we bij het begin beginnen, hoe
word je bestuurslid? Ik kan het mij nog
goed herinneren: ik werd uitgenodigd
voor een sollicitatiegesprek op de VU.
Het vorige bestuur stelde mij een aan
tal pittige vragen, zoals: “hoe wil jij het
bestuursjaar gaan aanpakken? Hoe
los jij problemen onderling op? Ben je
handig met foto's bewerken en social
media?”. De volgende dag werd ik
gebeld en kreeg ik te horen dat ik de
functie Assessor I mocht vervullen.
Vervolgens maakte wij een eigen
groepsapp aan op WhatsApp. We
mochten aan niemand vertellen dat
wij het nieuwe bestuur zouden vormen,
totdat dit officieel bekend zou zijn ge
maakt. Vanaf de bekendmaking
moesten wij een hoop regelen. Ingrid,
Nadine en Carmen vallen onder het
dagelijks bestuur en zij hebben ver
schillende kantoren benaderd om ons
te sponseren dit studiejaar, waarna de
sponsorgesprekken plaatsvonden.
In september is het bestuur gewisseld
en zijn wij benoemd tot het nieuwe
bestuur van V.I.V.A. Dit was voor mij de
drukste maand, want we hadden we
kelijks vergaderingen. Tijdens deze
vergaderingen plande wij alle activitei
ten in, die dit jaar zouden gaan plaats
vinden. Tevens waren er in september
veel activiteiten en moest ik, in het
kader van mijn rol al Assessor I, veel
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foto’s maken en bewerken. Ook liep ik
tegen een paar problemen aan met
de website en dat moest ook opgelost
worden.
Buiten de activiteiten van V.I.V.A.,
hadden wij ook een aantal bestuurs
dagen. Wat houden die bestuursda
gen nou precies in? Kantoren nodigen
vaak alle (juridische)verenigingen uit
en organiseren activiteiten om elkaar
op deze manier beter te leren kennen.
Soms werden alleen de notariële stu
dieverenigingen (onze “zusjes”) uit het
land uitgenodigd. We zagen onze
zusjes veel en we hebben elkaar beter
leren kennen. Binnenkort gaan wij met
zijn allen een weekendje weg.
In oktober hadden wij veel constitutie
borrels, omdat de meeste besturen in
september zijn gewisseld. Tijdens deze
borrels feliciteer je het nieuwe bestuur.
Vaak drink je dan samen met het
nieuwe bestuur een fles sterke drank
op. Op deze borrels mag je ook dingen
‘stelen’, ook wel brassen genoemd. Je
mag de volgende dingen stelen: de
pedel, het gastenboek of bijvoorbeeld
een das van het bestuur. Bij onze con
stitutieborrel werd het gastenboek
gestolen door Cicero. We hebben af
gesproken dat wij binnenkort met zijn
allen iets gaan eten als tegenprestatie.
In november en december hadden wij
het als bestuur iets rustiger. We hebben
een BNS-vergadering gehad. Dat is
een vergadering met alle zusjes over
onze landelijke activiteiten. Daarnaast
bespreken wij hoe het beleid is binnen
de vereniging. Deze maanden was
Marieke wel druk bezig; zij was samen
met haar commissie druk opzoek naar
een reisbestemming. Vervolgens moesten
wij half december kiezen wie er mee
gaan naar Seoel. Wij vonden dat alle
maal een hele lastige keuze en abso
luut niet leuk om te doen. Helaas horen
deze dingen er soms ook bij.
Verder hebben wij in 2019 nog veel
leuke activiteiten in de planning staan.

Naast de borrels, studiereis en kantoor
bezoeken hebben wij ook nog een
aantal besturendagen. Tevens staan
er nog een paar BNS-vergaderingen in
de planning, daarna zit ons bestuurs
jaar er al weer op. Ik hoop dat jullie nu
een beter beeld hebben van wat wij
allemaal doen.
Wat maakt een bestuursjaar nou zo
leuk? Ten eerste leer je veel nieuwe
mensen kennen. Je leert niet alleen de
mensen van je vereniging beter ken
nen, maar je leert ook mensen van
andere verenigingen kennen. Je
bouwt een ontzettend mooi netwerk
op voor later. Tevens zie je veel kanto
ren in een bestuursjaar en kun je voor
jezelf beter de afweging maken wat
voor soort kantoor goed bij jou past.
Het allerbelangrijkst; er wordt gewoon
veel gelachen en plezier gemaakt.
Kortom, het is een unieke ervaring om
mee te maken.
Misschien denk je nu wel: oh ja, dit lijkt
mij heel gaaf, maar ik wil eigenlijk geen
studievertraging oplopen. Ik heb een
paar jaar bij Baker McKenzie gewerkt,
daar zeggen meerdere partners en
medewerkers: we hebben liever ie
mand die 27 jaar is met wat levenser
varing (dus bijvoorbeeld een jaar rei
zen/bestuursjaar/werken), dan ie
mand die net 22 jaar is en zich alleen
heeft gefocust op de studie.
Met het oog hierop wil ik iedereen wat
meegeven: het is niet erg om iets lan
ger over je studie te doen, het gaat ook
om jouw verhaal wat je wilt vertellen
aan een kantoor. Jouw weg kan zoveel
indrukwekkender zijn dan iemand die
cum laude is geslaagd binnen 4 jaar,
waardoor ze misschien toch eerder
voor jou kiezen.
Lijkt een bestuursjaar je leuk? Houd je
mail in de gaten en vergeet dan zeker
niet te solliciteren over een paar
maanden!
Anna Nauta
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Tot de volgende Via V.I.V.A.!
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