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

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





3  Voorwoord

5  Preek van de praeses

6/7  Het 53e bestuur

8/11  Commissies 2019 - 2020

13/15  Interview Roef Hofman

16/17  Agenda

18/19  Nieuwtjes uit het notariaat

20/21  Binnen de faculteit

23/28  Foto's activiteiten

29  Woordzoeker

30
31

  Nieuwe leden
Dankwoord en laatste
mededelingen

COLOFON

REDACTIE:
Charissa Damas
Kaoutar Kamhi
Wietske Joosse

REDACTIEADRES:
Notariële studievereniging V.I.V.A.
De Boelelaan 1077, Initium kamer 2A-04
1084 HV Amsterdam
 
E: viva.rechten@vu.nl
W: www.vivavu.nl
Instagram: @viva.amsterdam
Facebook: vu.viva
Linkedin: viva-vu
 

Beste Vivaan,

Met trots presenteer ik aan jullie de eerste editie
van de Via V.I.V.A. van het studiejaar

2019-2020. De commissie heeft hard gewerkt
om een mooi blad samen te stellen. Ik wil

Charissa en Kaoutar dan ook erg bedanken
voor hun inzet!

Allereerst worden de bestuursleden en
commissies aan jullie voorgesteld, dankzij al
hun harde werk is er zoveel te doen binnen

deze vereniging!
De nieuwe hoogleraar Fokke Jan Vonck stelt

zich ook aan jullie voor en V.I.V.A.-leden Lonne
ke, Wirasha en Sophia vertellen iets over hun

werkzaamheden binnen de faculteit. 
 

Charissa en Kaoutar hebben Roef Hofman van
Loyens & Loeff geïnterviewd. Daarnaast heeft
Kaoutar wat leuke nieuwtjes uit het notariaat

voor jullie verzameld. 
 

Het laatste halfjaar is voorbij gevlogen en er
hebben veel leuke activiteiten plaatsgevonden.

Deze foto's willen wij jullie uiteraard niet
onthouden, dus die kunnen jullie ook in dit

nummer vinden. 
 

Het komende halfjaar is ook gevuld met vele
leuke activiteiten. Ik hoop jullie allemaal te zien

bij de activiteiten in 2020!
 

Ik wens jullie veel leesplezier! 

Wietske Joosse
Assessor I h.t. 
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Preek van de Praeses

Waarde lezer, beste Vivaan,
 
Daar is hij dan: de eerste Via V.I.V.A. van het jaar 2019/2020. Het is aan mij de eer om traditiegetrouw dit nummer af te
trappen met de welbekende ‘Preek van de Praeses’. 
 
Allereerst wat over mijzelf: ik ben iets meer dan 21 jaar geleden geboren in Blaricum. Vervolgens ben ik opgegroeid in
het buurdorp Huizen en heb ik mijn middelbare school in Hilversum doorlopen. Daarna ben ik rechtsgeleerdheid gaan
studeren aan de Universiteit van Amsterdam. U raadt het al: ik heb, na het eerste jaar, de overstap gemaakt naar onze
prachtige studie aan de Vrije Universiteit en nog altijd zonder spijt. Deze geniale ingeving werd mede veroorzaakt door
mijn bijbaan bij een bank, waar ik naast het besturen en studeren met regelmaat te vinden ben. Mocht er tussen de
bedrijven door dan toch nog tijd over zijn, en dit zal menig lezer niet meer verbazen, ben ik het liefst op een borrel te
vinden. Hier bevind ik mij in mijn natuurlijke habitat. Verdere ontspanning vind ik in afspreken met vrienden, Netflix (op
dit moment is The Crown favoriet), vakanties, en wandelen op de hei of op het strand. 
 
Sinds afgelopen juni heb ik iets minder tijd voor deze geneugten des levens, gezien wij toen al mochten beginnen aan
deze prachtige uitdaging die het bestuurslid zijn is. Marc en ik zijn in de zomer het land afgereisd voor de sponsorge
sprekken en hebben daarbij Nederland kunnen bewonderen van Den Haag tot Arnhem (en weer terug). Maar nadat
we op 12 september werden ingehamerd begon het pas echt. Inmiddels hebben we al wat kantoorbezoeken mogen
afleggen en veel leden mogen verwelkomen op de borrels. Als bestuur hebben we ook flink wat constitutieborrels bezocht
en de banden met broertjes- en zusjesverenigingen aangehaald. In november hadden we zowel het lustrumfeest in
Groningen als ook het Landelijk Notarieel Studenten Feest, waar we “helemaal van de kaart” zijn gegaan. 2019 hebben
we mogen afsluiten met een geslaagd kerstdiner en -borrel. 
 
Ik hoor de kritische lezer zich afvragen wat 2020 dan mag brengen. Het antwoord daarop is simpel: een nog mooier jaar!
Het landelijk Gala en Congres komen eraan en voor ons nog veel belangrijker: het Hockeytoernooi in Amsterdam. Ook
volgen er nog kantoorbezoeken, een speeddate event met kleine kantoren en een career event met bedrijven en orga
nisaties buiten het notariaat. Dat we notarieel recht studeren betekent namelijk niet dat wij allemaal het notariaat in
moeten of zullen gaan en wij bieden jullie, de leden, graag de mogelijkheid om je horizon te verbreden. Er zullen ook
verschillende eerstejaarsactiviteiten en alumniactiviteiten worden georganiseerd. Een vereniging valt of staat namelijk
met haar leden, dus dragen wij ook graag zorg voor het betrekken en betrokken houden van de grote groep jongere
en oudere/voormalig leden. Als kers op de taart gaan wij dit jaar twee keer op studiereis: naar Kaapstad en naar Madrid.
Op deze manier kunnen wij met nóg meer (nieuwe) leden een prachtige reis maken. Een geweldige agenda staat dus
op u te wachten, en dit alles met dank aan alle commissieleden en mijn lieve bestuursleden.

Op de valreep geef ik jullie graag nog mijn motto mee:
“work hard, play hard”. Want naast de druk van het stude
ren, presteren en je CV opbouwen, is je studententijd na
melijk ook de tijd van je leven waarin je (alle) nieuwe dingen
kan ontdekken en hiervan kan genieten (en daar helpen
we bij V.I.V.A. graag bij!). 
 
Samen met mijn bestuur kijk ik uit naar een prachtig tweede
semester en ik nodig jullie allen uit op de komende evene
menten. Tot snel! 
 
Merle Eken, 
Praeses h.t.
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Het 53e bestuur
Iris Heins
ab Actis h.t. 

Marc van Dalen
Fiscus h.t. 
Beste Vivanen,
 
Laat ik mijzelf halverwege het collegejaar eens kort voorstel
len. Ik ben Marc van Dalen, en om een lang verhaal kort te
maken ben ik op 28 mei 1998 geboren in Zaanstad; zijn er
wat dingen gebeurd; en sinds september volg ik na de
bachelor te hebben afgerond de Master Notarieel Recht
hier aan de VU.
 
Aan het begin van mijn studentencarrière heb ik uiteindelijk
wellicht ietwat lichtvaardig voor Notarieel Recht gekozen,
maar nu 3,5 jaar later zou ik zeggen dat de keuze goed
uitgepakt heeft. Omdat ik de studie en V.I.V.A. zo gezellig
vond leek het mij leuk een bestuursjaar te doen. Ik ben ook
blij dat ik dit jaar de functie van Fiscus van V.I.V.A. mag zijn!
 
Afgelopen zomer heb ik veel sponsorgesprekken gehad die
alle leuke activiteiten van dit jaar mogelijk moeten gaan
maken. De kantooractiviteiten in combinatie met de zeer
gezellige borrels en de studiereizen zorgen ervoor dat ik er
in ieder geval zin in heb.
 
Naast de studie, het bestuur en het werken op een notaris
kantoor in Zaanstad ontspan in graag, doe ik aan vecht

sport en ben ik -omdat het er met de planning een beetje
bij inschiet- trouw donateur bij de lokale sportschool.
 
Wij gaan er met z’n vijven als bestuur (hopelijk) weer een
topjaar voor de vereniging van maken. Dankzij alle com
missies en actieve leden heb ik hier het volste vertrouwen
in. Ik kijk ernaar uit jullie allemaal beter te leren kennen op
alle activiteiten in 2020!

Lieve leden,
 
Mijn naam is Iris Heins en ik mag dit jaar de functie van ab
Actis vervullen in het 53e bestuur van V.I.V.A. Dit betekent
veel plannen, vergaderen en activiteiten organiseren.
Daarnaast onderhoud ik het contact met onze (sponsor)
kantoren en ben ik jullie aanspreekpunt. Het is een taak die
ik met plezier op me neem!
 
Inmiddels zit ik in de afrondende fase van de bachelor, maar
ik ben trots als ik zeg dat ik sinds mijn eerste studiejaar actief
betrokken ben bij de vereniging. Zo ben ik de voorgaande
jaren altijd te vinden geweest op onze maandelijkse borrels
en ben ik vol enthousiasme lid geweest van de reiscommis
sie en activiteitencommissie. Dit jaar zoek ik met mijn eigen
activiteitencommissie de leukste locaties voor onze borrels
en organiseren wij in februari het speeddate event met
stadskantoren.
 
Naast deze gezellige activiteiten, ben ik over de jaren heen
ook aanwezig geweest bij de nodige formele activiteiten.
Ook dit jaar heeft de vereniging weer interessante kantoor
bezoeken op de planning staan. Een van onze beleidspun
ten dit jaar is het activeren van (eerstejaars)leden. Dit blijkt
over de voorgaande jaren toch wel een struikelblok te zijn.

Wij hopen door o.a. meer creatief vormgegeven kantoor
bezoeken (zoals een wijnproeverij of een bezoek aan het
Tropenmuseum) dit jaar meer leden te verwelkomen bij
onze evenementen!
 
In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden in de sportschool of
juist - ter compensatie - ergens in de buurt van wijn. Geluk
kig is er voor een van deze opties in ieder geval genoeg
gelegenheid in dit bestuursjaar!
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Wietske Joosse
Assessor I h.t. 

Cansu Yildizhan
Assessor II h.t.

Beste Vivanen,
 
Er zijn inmiddels al een paar maanden van dit bestuursjaar
voorbij, maar ook ik zal mij nog even aan jullie voorstellen.
Ik ben opgegroeid in Uithoorn en woon inmiddels bijna twee
jaar op kamers bij Uilenstede. Afgelopen jaar heb ik de
bachelors Notarieel recht en Rechtsgeleerdheid afgerond
en ik ben sinds september bezig met de master Notarieel
recht.
 
Een paar jaar geleden heb ik in de Via V.I.V.A.-commissie
gezeten en dit is mij zo goed bevallen dat ik dit jaar een
poging heb gewaagd om Assessor I te worden. Als
Assessor I ben ik verantwoordelijk voor alle media, waaron
der het samenstellen van dit tijdschrift. Ook onderhoud ik
de website en social media. Je zal mij dan ook vaak op
borrels en andere evenementen zien rondlopen met een
camera, en de daarbij samenhangende vraag of je op de
foto wil.
                                                         
Naast het bestuursjaar en mijn studie werk ik bij een
notariskantoor in Amsterdam. In mijn vrije tijd ben ik veel te
vinden bij mijn studentenvereniging en ga ik graag leuke
dingen doen met vrienden en familie.

 
Afgelopen halfjaar heb ik al veel mooie dingen mogen
meemaken met V.I.V.A. en ik hoop dat dit wordt doorgezet
in 2020. Samen met mijn mede-bestuursleden en V.I.V.A.
leden wil ik er een geweldig jaar van maken! 
 
Er staan nog veel leuke activiteiten op de planning dus ik
hoop velen van jullie daar te zien!
 
 

Lieve Vivanen,

Mijn naam is Cansu Yildizhan, ik ben 20 jaar en ik woon in
Haarlem. Dit jaar ben ik de jongste van van het stel (baby
van het bestuur). Ik mag dit jaar twee ontzettend leuke
studiereizen organiseren samen met mijn commissies naar
Zuid-Afrika en Spanje!

Toen ik dit stukje begon te schrijven besefte ik me dat we al
op de helft van studiejaar zitten, en dus ook ons bestuurs
jaar! Ik kan het me namelijk nog als de dag van gister
herinneren dat ik solliciteerde voor het bestuur en nu is het
alweer bijna tijd voor de grote studiereis!

Als ik na studeren, het bestuur en werken op een notariaat
tijd over houd, zit ik vaak een drankje te doen met vrienden.
Mocht het nou zijn dat ik nou echt heel erg veel tijd over
heb, dan hou ik ontzettend van reizen (heel erg shockerend
ik weet het...).  Als we het ontzettend druk hebben en ik heel
gestresst ben vind ik mijn uitlaat in online shoppen. Sommi
ge bestuursleden hadden het al over een verslaving maar
hier wil ik nog niet aan toegeven (@Marc waar zijn de lou
boutins nou?)

Ik weet niet wat 2020 ons allemaal zal brengen maar ik weet
in ieder geval wel dat wij als bestuur er ontzettend veel zin
in hebben! We hopen op een supergezelig mooi jaar samen
met alle Vivanen!
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Commissies 2019 - 2020

Alumnicommissie

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende leden
(v.l.n.r.):
 
- Martin Flores

- Emma Melenhorst

- Iris Heins

- Thamara Abrahams

De alumnicommissie bestaat uit de volgende leden: 
 
- Sophie Prosman

- Hans Knijn
 
 

Aan het begin van het studiejaar zijn de commissies gevormd! We hebben dit jaar ook nieuwe commissies, namelijk de
LNSH-commissie en de kleine reiscommissie. Graag stellen wij alle commissies aan jullie voor. Dankzij het enthousiasme
van deze leden maakt V.I.V.A. er weer een mooi verenigingsjaar van! 
 

Met trots presenteren wij aan jullie de activiteitencommissie van het studiejaar 2019 – 2020. Onder leiding van Iris Heins
organiseert deze commissie vol enthousiasme de activiteiten voor de vereniging. Afgelopen december heeft de com
missie al een succesvol kerstdiner neergezet. Op dit moment zijn zij bezig met de voorbereidingen van het speeddate
evenement van 12 februari. Bij het speeddate evenement kunnen leden informeel kennismaken met kleinere notariskan
toren uit Amsterdam en omgeving. 

Met trots presenteren wij aan jullie de Alumnicommissie. Deze commissie is enkele jaren geleden opgericht om oud-leden
betrokken te houden bij V.I.V.A. Oprichters Jelle Sjaardema, Yves Pierre Vrijhof hebben afgelopen jaar het stokje overge
dragen aan twee nieuwe leden. Vanuit het bestuur is Merle Eken ook betrokken bij de commissie. Er wordt twee keer per
jaar een alumni activiteit georganiseerd. De eerstvolgende activiteit vindt plaats op 21 februari en de commissie is druk
bezig met de voorbereidingen. Ook masterstudenten zijn bij deze activiteit welkom!
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Eerstejaarscommissie

Kascommissie

De commissie bestaat uit de volgende leden
(v.l.n.r.): 
 
- Amanda Jallow

- Shaina Amier

- Alen Sitnic

- Merle Eken

- Charissa Damas

- Urooj Kash
 
 

De commissie bestaat uit de volgende leden
(v.l.n.r.):

- Spencer Alberg

- Nadine Nieuwenkamp

- Lonneke Oort (niet op de foto, maar zie pagina 19)

Met trots presenteren wij aan jullie de eerstejaarscommissie. Deze commissie bestaat uit eerstejaars Vivanen.Zij organi
seren onder leiding van Merle Eken activiteiten om de eerstejaars leden kennis te laten maken met de vereniging. De
eerste activiteit staat gepland voor vrijdag 31 januari: eten en bowlen! Vervolgens zal de groep aansluiten bij de borrel,
om de andere Vivanen beter te leren kennen. De commissie is op dit moment druk bezig met het plannen van de acti
viteit. De uitnodigingen zijn inmiddels verzonden naar de eerstejaarsleden, aanmelden kan tot en met 26 januari via de
website of mail! 

Met trots presenteren wij aan jullie de kascommissie. De kasco bestaat dit jaar uit 3 leden en zijn gekozen op de Alge
mene Ledenvergadering. Deze nauwkeurige leden houden zich bezig met de financiën van de vereniging en controleren
het handelen van de fiscus Marc van Dalen. Op de Algemene Vergadering in september zal de Kascommissie verslag
uitbrengen van hun bevindingen. 
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Kleine studiereiscommissie

De commissie bestaat uit de volgende leden
(v.l.n.r.): 
 
- Marieke Martens

- Laura Diederix
 
- Cansu Yildizhan

Met trots presenteren wij aan jullie de kleine studiereiscommissie. Dit jaar is er besloten om een tweede studiereis toe te
voegen! De kleine reiscommissie is dan ook nieuw binnen V.I.V.A. en is hard aan het werk om een stedentrip binnen
Europa te organiseren. De bestemming is bekendgemaakt op de nieuwjaarsborrel: we gaan naar Madrid! Van 30 mei
tot en met 2 juni zullen wij met een groep van 22 Vivanen op avontuur gaan in Spanje. De commissie is druk bezig met
het vinden van vliegtickets en het hotel, en uiteraard met het plannen van leuke activiteiten in Madrid. Aanmelden voor
deze reis is mogelijk tot en met 15 maart.

LNSH commissie

De LNSH commissie bestaat uit de volgende leden
(v.l.n.r.): 
 
- Gamze Köse

- Claudia Reijnders

- Merle Eken
 
- Fenna Menick
 
- Sacajawea Vreden

Met trots presenteren wij aan jullie de LNSH-commissie. Dit jaar heeft V.I.V.A. de eer om het Landelijk Notarieel Studenten
Hockeytoernooi te organiseren. Alle notariële studenten zullen naar Amsterdam afreizen om hockeywedstrijden te spelen.
De dag zal afgesloten worden met een dinertje. Onder leiding van Merle Eken organiseert deze commissie het evenement.
Hou ‘m vast vrij: het LNSH zal plaatsvinden op 13 mei!
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Grote studiereiscommissie

Via V.I.V.A. commissie

De commissie bestaat uit de volgende leden
(v.l.nr.):

- Tevin Fabies

- Thomas Jonker
 
- Cansu Yildizhan

- Jamie Moorman
 

De Via V.I.V.A. commissie bestaat uit de volgende leden
(v.l.n.r.):
 
- Wietske Joosse
 
- Kaoutar Kamhi

- Charissa Damas

Met trots presenteren wij aan jullie de grote reiscommissie. Onder leiding van Cansu Yildizhan organiseert deze commis
sie de grote studiereis. Zij zijn de afgelopen maanden al druk bezig geweest met het kiezen van de bestemming en het
is inmiddels al een tijdje bekend: we gaan naar Zuid-Afrika! We zullen met een groep van 20 Vivanen naar Kaapstad
afreizen en daar verschillende activiteiten ondernemen. Dankzij het harde werk van deze leden zal er een onvergetelijke
studiereis worden neergezet!

Met trots presenteren wij aan jullie de Via V.I.V.A.-commissie. Deze creatieve meiden maken onder leiding van Wietske
Joosse het ledenblad. De commissieleden houden interviews en/of schrijven inhoudelijke artikelen over actuele onder
werpen. Ook verzamelen zij de leukste foto's van de afgelopen activiteiten. De Via V.I.V.A. komt twee keer per jaar uit,
het volgende nummer kan je in juli verwachten!
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Hoe verliep jouw studententijd? 
“Ik heb vrij lang gestudeerd. Op mijn achttiende heb ik mijn
eindexamen VWO afgerond en ben ik daarna meteen
gaan studeren. Ik ben toen naar Groningen gegaan en
heb mij daar ingeschreven voor de studie Rechtsgeleerd
heid. Na een jaar ben ik weggegaan omdat mijn toekomst
toch niet in Groningen lag. Hierna ben ik naar Amsterdam
gegaan en heb daar toen een jaar fulltime gewerkt. Ver
volgens ben ik Rechtsgeleerdheid gaan studeren aan de
Universiteit van Amsterdam, waarbij ik mijn BSA niet had
gehaald. Toen ben ik bij Notarieel Recht beland aan de
Vrije Universiteit. Niet omdat het mij waanzinnig leek om te
doen, maar omdat het een kleinschalige studie was met
kleine werkgroepen. Ik dacht dat dit goed voor mij zou
werken omdat ik beter gefocust zou zijn door de kleinere
groepen. Toen heb ik in vijf jaren mijn bachelor afgerond.
 
Aan het eind van mijn bachelor heb ik kennis gemaakt met
verschillende kantoren. In die periode ben ik kantoorbezoe
ken, borrels en lunches gaan doen. Dat was eigenlijk een
beetje mijn eerste kennismaking met het notariaat en de
kantoren. Dit vond ik gelukkig ook echt heel leuk, want ik
had eigenlijk nog niet echt een idee van wat ik precies aan
het doen was en hoe de ‘real world’ eruitzag. Zo heb ik
bijvoorbeeld een kantoorbezoek bij Van Doorne, Houthoff,
Nauta Dutilh en Baker McKenzie gedaan waarna ik een
beetje een kijkje in de keuken kreeg qua mensen en
werkzaamheden. Dit vond ik best leuk en ik bedacht mij
toen dat Notarieel Recht zo 'slecht’ nog niet was. Ik had een
keer een kantoorbezoek bij Nauta Dutilh en daar was ik erg
van onder de indruk omdat dit heel goed georganiseerd
was, er hele vriendelijke mensen waren, leuke workshops
werden gegeven en het een mooi kantoor was. Zodoende
ben ik daar gaan solliciteren voor een stage. Dat was mijn
eerste stage, hiervoor had ik nog helemaal geen werkerva
ring. Deze stage heb ik in de zomer van 2017 gedaan. Dit
was de eerste keer dat ik iets heb gezien van het notariaat
en gelukkig vond ik dit hartstikke leuk. Hierna ben ik werk
student geworden bij een kleiner notariskantoor in Amster
dam: Schut van de Ven. Daar heb ik zeven of acht maanden
gewerkt en een hele leuk tijd gehad. Dit was tijdens mijn
Master en viel daarmee goed te combineren.”

 
 
Wat vond je van je studententijd bij VIVA en was je een
actief lid?
“Ik was niet een heel actief lid aan het begin. Aan het eind
van mijn bachelor was ik wel meer betrokken. Toen ben ik
namelijk borrels en kantoorbezoeken gaan bijwonen. Dit
regelde VIVA toen allemaal en dat vond ik ook wel oprecht
leuk en goed georganiseerd. Dus vanaf het einde was ik er
wel bij! Dat zou ik iedereen ook zeker aanraden.”    
 

"Een kleiner kantoor is wel wat knusser en hech
ter, terwijl ik hier bij Loyens & Loeff elke dag wel
mensen zie waarvan ik geen idee heb wie het

zijn.”

In hoeverre was het een grote verandering om van een
klein kantoor naar een groot kantoor te gaan?
“De basis en de kern zijn redelijk hetzelfde. Alleen vindt het
allemaal plaats op een andere schaal. Bij een kleiner
kantoor krijg je bijvoorbeeld met kleinere, simpelere BV’s te
maken, ook met redelijk simpelere klussen zoals ontbindin
gen en oprichtingen, voor zover als ik dat heb meegemaakt.
Bij grotere kantoren bijvoorbeeld, is alles veel grootschaliger
met multinationals en veel meer buitenlandse entiteiten.
Daarnaast kun je op een veel bredere schaal projecten
aanpakken. Los daarvan is de organisatie zelf ook wat
makkelijker met zulke grote kantoren. Ik raad aan om het
allebei te zien, zowel een groter als een kleiner kantoor. Een
kleiner kantoor is wel wat knusser en hechter, terwijl ik hier
bij Loyens & Loeff elke dag wel mensen zie waarvan ik geen
idee heb wie het zijn.”
 
 

Van student naar kandidaat-notaris met Roef
Hofman
Het is een grote stap om als jonge student te gaan starten met je carrière. Deze weg kent hoogte- en dieptepunten
en verloopt bij iedereen op een andere manier. Tijdens dit interview hebben wij kennis gemaakt met oud V.I.V.A.-
lid Roef Hofman, kandidaat-notaris bij Loyens & Loeff en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hierin wordt
duidelijk hoe deze weg verliep voor Roef, op welke plek hij zich op dit moment bevindt en wat zijn toekomstplannen
zijn. 
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"Ik heb natuurlijk wat langer over mijn bachelor
gedaan en daarnaast heb ik zeker geen den

derende cijfers behaald. Dit was vrij pittig om te
beargumenteren en zeker ook wel het meest

spannend."

Hoe vond je de switch van stage en werkstudentschap
naar het echte werk en zag je hier veel verschillen
tussen?
“Op het moment dat ik echt ging werken, kende ik de
werkzaamheden al een beetje. Op een kleinere schaal
natuurlijk. Vervolgens, hoe langer je werkt, leer je ook hoe
je hier met elkaar om moet gaan en word je veel meer
betrokken. Zo heb je bijvoorbeeld werkoverleggen, loop
baangesprekken en opeens heb je een secretaresse. Dat
is natuurlijk ook allemaal nieuw waardoor je elke dag blijft
leren. Kijkend naar puur de werkzaamheden was de veran
dering goed te doen. Om vervolgens als werknemer in een
grote organisatie te stappen voelde wel nieuw, dat is dan
ook zeker niet te vergelijken met een werkstudentschap of
een stage. Wat ik vooral aanraad is om verschillende stages
te gaan lopen. Dan kun je je twee maanden lang focussen
en fulltime te werk gaan met hetgeen wat je hier dan doet.”
 
Waarom heb je voor Loyens & Loeff gekozen?
“Tijdens mijn master Notarieel Recht had ik in periode 4 en
5 de optie tussen een keuzevak of het volgen van een stage.
Ik koos natuurlijk voor de stage want zo kon ik ervaring op
doen én kreeg ik daarvoor studiepunten zonder een tenta
men te hoeven maken. Destijds keek ik naar de grootste
kantoren binnenin het notariaat, dat waren Nauta Dutilh en
Loyens & Loeff. Nauta Dutilh had ik al gezien, vandaar dat
ik heb gesolliciteerd voor een stage bij Loyens & Loeff in
deze periode van mijn master. Zij hebben mij toen een stage
aangeboden op de afdeling corporate. Binnen corporate
hebben wij twee notariële teams waarbij ik toen bij één
team terecht kwam om daar vervolgens twee maanden
stage te lopen. Zo ben ik dus in aanraking gekomen met
Loyens & Loeff. 
 
Ik heb open gesolliciteerd, dus uit het niets een brief opge
stuurd. Vervolgens ben ik uitgenodigd voor een gesprek.
Dit gesprek had ik met twee kandidaat-notarissen, waarna
ik toen ben aangenomen voor de stage. Voorafgaand heb
ik een paar logische, voor de hand liggende antwoorden
voorbereid met daarnaast nog argumenten waarom ze mij
echt moesten hebben. Ik heb natuurlijk wat langer over mijn
bachelor gedaan en daarnaast heb ik zeker geen dende
rende cijfers behaald. Dit was vrij pittig om te beargumen
teren en zeker ook wel het meest spannend. Ze hebben
gelukkig wel terug kunnen zien dat het notariaat mij wel
interesseerde, mede omdat ik vanuit mijn stage bij Nauta
Dutilh een hele goede beoordeling had gekregen, die ik
ook meteen heb laten zien. Dit hielp gelukkig enorm.”
 
Hoe verliep jouw eerste maand werken bij Loyens &
Loeff?
“Tijdens mijn studietijd werd er vaak gepraat over dit kantoor
en dat het echt bij je moet passen. De binnenkomst heb ik
als erg leuk ervaren met een warme omgeving die zowel
professioneel als gezellig is. Ik denk dat vooral de gezellig
heid en de eenheid als kantoor mij heeft overgehaald. Ik

 
Zie je jezelf later nog steeds bij Loyens & Loeff werken?
“Ik heb het hier heel erg naar mijn zin en heb leuke mensen
om mij heen. Op dit moment zit ik natuurlijk nog middenin
de beroepsopleiding en ben ik dus zeker niet bezig met een
overstap naar andere kantoren. Gelukkig niet, want als ik
dat gevoel na een jaar wel al zou hebben dan zou dat ook
geen goed teken zijn.”  
 
Heb je de ambitie om ooit voor jezelf te beginnen?
“Deze studie heb ik natuurlijk gekozen en afgemaakt, dus
wil ik wel dat ik hier veel ga leren. Het blijven leren vind ik
erg belangrijk. Elke dag dat ik hier ben leer ik heel veel, dat
vind ik ook erg waardevol en wil ik zo lang mogelijk kunnen
doen. Of ik dit de rest van mijn leven ga doen? Dát denk ik
niet. Ik ben heel erg gek op auto’s, dus misschien dat ik
daar ooit wat mee wil gaan doen. Wellicht niet over vijf jaar,
maar misschien over tien of twintig jaar. Op dit moment ben
ik hier zeker nog niet op uitgekeken, en dat gaat voorlopig
ook nog niet gebeuren. Ik zit hier hartstikke goed.”

kende al een paar mensen die hier werkzaam waren die
ook leuk over dit kantoor spraken. Dat helpt natuurlijk ook
enorm. Zoals ik het ervaren heb, kan men hier altijd alles
aan iedereen vragen. Daarnaast kon ik bij iedereen binnen
lopen en als er de tijd voor was, werd er alles aan gedaan
om mij te helpen. Van A tot Z werden dingen uitgelegd. Je
bent natuurlijk nieuw en dat is in het begin een beetje
aanvoelen vanuit beide kanten.”
 
Zie je jezelf nog de transitie maken naar een andere
expertise?
“Vanaf het begin heb ik alleen nog maar in het onderne
mingsrecht gezeten. Bij zowel Nauta Dutilh, als bij Schut van
de Ven en Loyens & Loeff. Dit lijkt mij het leukste gebied.
Verder ben ik niet heel bekend met vastgoed en familie
recht. Dat zal vast ook leuk zijn alleen heb ik daar helemaal
geen ervaring mee. Het wordt aangeraden dat je na an
derhalf jaar tot twee jaar tijd gaat wisselen naar een ande
re afdeling. In het notariaat is dat dan het vastgoed, onder
nemingsrecht of familierecht. Op dit moment werk ik nu
ongeveer een jaar en vier maanden in het ondernemings
recht dus ik moet op een gegeven moment ook gaan na
denken of ik die stap ga zetten. Momenteel vind ik het on
dernemingsrecht heel erg leuk en zit ik op een goede plek,
vandaar dat ik er verder ook nog geen uitspraken over kan
doen.”
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“Ga zeker stages lopen! Het klinkt erg cliché,
maar het is zeker waardevol. De dingen die je

tijdens je studie leert komen hier bijna niet
voor."

Hoe is de verhouding tussen werk en privé op dit
moment?
“Grappig dat je dit vraagt. Gisteren zei ik namelijk nog tegen
mijn vriendin dat het zo relaxt is dat ik tijdens mijn twee uur
rugbytraining helemaal niet aan werk heb gedacht. Werk
wordt zeker wel een groot deel van je leven. Sommige
avonden zit je inderdaad nog aan je werk, maar ik kan zelf
goed de knop omzetten wanneer ik thuis ben. In het
weekend houd je wel constant je telefoon in de gaten of er
e-mailtjes binnenkomen of dat er eventueel dingen worden
gevraagd. In het begin is het even wennen dat het werk
constant doorgaat ook al is het 18:00u geweest en ook al
is het weekend. Je hebt bijvoorbeeld wel te maken met de
tijdsverschillen van over de hele wereld. Dit is simpelweg
een kwestie van wennen en ik heb hier verder ook geen last
van. Ik kan prima onderscheid maken tussen werk en privé.
Het is een kwestie van je hoofd koel houden en veel mo
menten voor ontspanning creëren. Als je er tijd voor maakt
dan moet het goedkomen.”
 
Heb je verder nog iets dat je zou willen aanpassen aan
jouw huidige situatie?
“Je wilt nu natuurlijk alles al weten en begrijpen maar dat
is eigenlijk niet te doen. Dat heeft heel veel tijd nodig. Ik kan
mij nog herinneren dat een notaris hier zei dat hij pas na
een jaar of twee doorhad hoe dingen werkten en dat hij
toen pas een beetje het gevoel had dat hij wist wat hij aan
het doen was. Dat beaam ik zelf ook, met de ervaring die
ik tot nu toe heb. Ik weet relatief nog weinig; zelfs de notaris
hier zegt dat hij nog elke dag leert. Natuurlijk is het hartstik
ke mooi, dat je dat nu nog steeds kunt ervaren.”
 
Tot slot, heb je nog tips voor ons studenten? 
“Ga zeker stages lopen! Het klinkt erg cliché, maar het is
zeker waardevol. De dingen die je tijdens je studie leert
komen hier bijna niet voor. Vandaar dat ik de studie zelf
aan het begin niet zo leuk vond, totdat ik in aanraking kwam
met de praktijk. Vanuit mijn perspectief zou ik zeker zeggen
dat je moet gaan kijken hoe het is. Ga vooral ervaringen
opdoen en voor jezelf beslissen wat het beste bij je past. Als
ik terugkijk, en iets zou veranderen, dan was ik veel eerder
in aanraking gekomen met de praktijk; al is het maar iets
simpels zoals een kantoorbezoek of een borrel.”
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Beste Vivanen,
 
Met veel notariële masterstudenten heb ik al persoonlijk
kennisgemaakt, maar voor de meeste anderen van jullie
ben ik een nieuw gezicht. Vandaar dat ik met veel plezier
inga op de uitnodiging om me voor te stellen in dit blad.
Mijn naam is Fokke Jan Vonck en ik ben met ingang van
dit collegejaar benoemd als hoogleraar notarieel goede
renrecht aan de VU. Jullie komen mij tegen bij de vakken
Verbreding goederenrecht A en B, en Grondgebruikrecht.
Daarnaast begeleid ik bachelor- en masterscripties op het
gebied van het vastgoedrecht. 
 
Doorgaans ben ik op woensdagen op de faculteit. Ik woon
nog steeds met veel plezier in de stad Groningen, samen
met mijn vriendin Rosalie en met onze kinderen Arthur,
Philip en Rivka; op zo’n twee uur treinen van de Zuidas dus.
Tijd die ik zo effectief mogelijk probeer te benutten, bijvoor
beeld voor het schrijven van dit stukje! Voordat ik naar de
VU kwam, heb ik bijna dertien jaar aan de Groningse uni
versiteit gewerkt. Eerst als promovendus en vervolgens als
(universitair) docent notarieel recht, verantwoordelijk voor
de vakken Registergoederenrecht en Huurrecht. Naast het
lesgeven heb ik gepubliceerd over uiteenlopende notari
eel-goederenrechtelijke thema’s: bijvoorbeeld erfpacht,
appartementsrechten, internetveilingen en het functione
ren van de basisregistratie kadaster. 
 
Mijn universitaire werk combineer ik alweer ruim zeven jaar
met een baan bij de praktijkgroep Vastgoed van Loyens &
Loeff. Die mix van wetenschap en praktijk bevalt heel goed:
het laat me zien dat alles waarvan ik tijdens mijn studie
dacht dat het alleen op een tentamen kon gebeuren, ook
in de praktijk van alledag voorkomt. En het helpt me om

tijdens colleges de link te leggen tussen de (soms best
droge) theorie en de momenten waarop je die in de
rechtspraktijk hard nodig hebt.
 
Mijn eerste maanden aan de VU zijn ontzettend goed be
vallen. Verreweg de meeste studenten die ik hier tot nu toe
heb leren kennen, toonden zich positief-kritisch, leergierig
en enthousiast voor het notariële recht. Alleen al de alom
tegenwoordigheid van die gezonde (academische) attitu
de, maakt dat jullie trots mogen zijn op de Amsterdamse
notariële opleiding. Ik vind het in ieder geval ontzettend leuk
om daar onderdeel van te mogen zijn.
 
Hartelijke groet, 
Fokke Jan Vonck 
 

Nieuwe docent: prof. mr. F.J. Vonck

Updates binnen de faculteit 

Het is weer een nieuw collegejaar en dit heeft ook binnen
de faculteit een aantal veranderingen met zich meege
bracht!  In september is er een nieuwe hoogleraar Notarieel
Recht begonnen, prof. mr. F.J. Vonck. Hij stelt zich in de blad
graag aan jullie voor.
 
Daarnaast is de samenstelling van de Opleidingscommissie
(OLC) gewijzigd en daar hebben Wirasha en Lonneke een
stukje over geschreven. Sophia heeft de opleidingscommis
sie verlaten en is verkozen als bestuurslid van de Facultaire
Studentenraad (FSR). Zij zal zich ook aan jullie voorstellen
en kort uitleggen wat de FSR allemaal doet voor de studen
ten. 
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Opleidingscommissie Notarieel Recht 

Even voorstellen: wij zijn Wirasha Autar en Lonneke Oort en
wij maken samen deel uit van de Opleidingscommissie
(OLC) Notarieel Recht. Dit doen wij met de docenten Marcel
Kremer en Pieter ten Broecke.
 
De opleidingscommissie notarieel recht gaat over alles wat
met de opleiding te maken heeft en vertegenwoordigt de
studenten en docenten. Wij adviseren de opleidingsdirec
teur en het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over
zaken die met het onderwijs te maken hebben. Naast het
adviesrecht bezit de OLC ook instemmingsrechten, bijvoor
beeld op bepaalde onderwerpen van het Onderwijs- en
Examenreglement (OER). Voor enkele onderwerpen hier
van is de goedkeuring van de OLC vereist.
 
Tijdens de opleidingscommissie vergaderingen kan van
alles wat betrekking heeft op de opleiding naar voren
komen. Alle vergaderingen zijn openbaar, tenzij informatie
is verkregen ten behoeve van een besloten vergadering.
Je bent van harte welkom om een vergadering bij te
wonen! 
 
Heb jij vragen of opmerkingen? Heb je een klacht over de
opleiding of het OER, wil je dat er iets gaat veranderen of
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 bachelor kun je terecht
bij Lonneke Oort en voor vragen met betrekking tot de
master kun je terecht bij Wirasha Autar.

Facultaire Studentenraad

Van  de  Opleidingscommissie naar de Facultaire
Studentenraad (FSR). Dit jaar is het aan mij en mijn 6
mederaadsleden de eervolle taak om de belangen van alle
studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te verte
genwoordigen. 
 
Aan de hand van ons beleidsplan (te vinden op onze
Canvas pagina) zullen wij ons richten op een aantal
speerpunten en willen wij een aantal doelstellingen realise
ren. Denk hierbij aan digitalisering of het verlagen van de
werkdruk. Zelf zal ik mij bezighouden met studentenwelzijn
en de mogelijkheid voor studenten om te excelleren en zich
verder te ontwikkelen naast hun studie.
 
Behalve dat wij zelf actie ondernemen, hebben wij ook de
mogelijkheid om op facultair niveau aan te kaarten wat wij
belangrijk vinden. Tijdens 5 officiële vergaderingen samen
met het Faculteitsbestuur, de student-assessor en de
Onderdeelcommissie (medezeggenschap voor docenten)
krijgen wij de kans om mee te praten over het beleid op de
faculteit. Denk hierbij aan het Jaarplan (het beleid dat het
komend jaar zal gelden), de Begroting (de besteding van
financiële middelen) en het Onderwijs- en Examenregle
ment (alle regels die gelden met betrekking tot het onder

wijs en tentaminering). Dit is voor ons de uitgelezen kans
om voet bij stuk te houden als wij vinden dat er iets moet
veranderen. 
 
Heb jij een vraag of een idee? Zou jij graag iets willen ver
anderen of ben je juist blij met de gang van zaken zoals die
nu is, stuur ons dan een mailtje naar fsr.rechten@vu.nl of
kom langs in onze kamer in het Initium. 

Sophia Schepers
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Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen
15-07-2019

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben.
Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescher
ming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide
Kamers. De twee officiële ouders houden volledig gezag,
zoals nu ook al het geval is. Daar komen twee ouders bij die
'deelgezag' hebben. Dit kunnen stiefouders, pleegouders
of andere familieleden zijn.
Deze kabinetsreactie wijkt af van het advies van de Staats
commissie Herijking Ouderschap om onder bepaalde
voorwaarden juridisch meerouderschap wettelijk mogelijk
te maken. De commissie had liever gezien er voor alle ou
ders volwaardig ouderschap is.  

Nieuwe gezinsvormen
Steeds meer kinderen groeien op in nieuwe gezinsvormen
en hebben meer dan twee ouders die voor hen zorgen.
Omdat er tot nu toe maar twee ouders het gezag konden
hebben over een kind, was het voor bijvoorbeeld scholen
of huisartsen lastig om te bepalen of een ouder besluiten
mag nemen voor het kind. 'Dit is niet in het belang van het
kind,' lichtte Sander Dekker, minister voor Rechtsbescher
ming toe. 'Daarom gaan we deelgezag mogelijk maken
voor personen die een belangrijke rol spelen in de verzor
ging en opvoeding van het kind.'

Erfenis
De Issuegroep Familie van Nu van de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB) heeft op verzoek van het ministe
rie van Justitie en Veiligheid geadviseerd over deze vraag
stukken. Zo stelde de issuegroep dat een kind met meer
dan twee ouders zonder wijziging van Boek 4 van al zijn
ouders erfgenaam is, met alle daaraan verbonden gevol
gen. Dat past in de visie van de Staatscommissie op vol
waardig ouderschap. Omdat het kabinet nu niet kiest voor
volledig gezag, verandert er nu ook niets in het erfrecht.

De nieuwtjes van het notariaat 

Beroepsorganisatie start met nieuwsbrief voor
consumenten
 
De KNB heeft iets nieuws: een speciale notaris.nl-nieuws
brief. Consumenten kunnen zich hiervoor inschrijven en
ontvangen dan maandelijks het leukste en beste nieuws
van notaris.nl en de social media. Denk hierbij aan filmpjes
met persoonlijke verhalen, video's waarin notariële zaken
worden uitgelegd, de meningen van mensen op straat,
praktische voorbeelden en handige tips en weetjes. Als
(kandidaat-)notaris natuurlijk ook leuk om te volgen én
vooral te delen met uw cliënten. dus wacht niet langer en
meld u aan op www.notaris.nl/nieuwsbrief. De eerste
nieuwsbrief wordt op donderdag 12 december verstuurd.

Opvragen testament nu ook mogelijk bij leven
15-11-2019
 
In het Centraal Testamentenregister (CTR) van de Koninklij
ke Notariele Beroepsorganisatie (KNB) kan nu ook worden
gezocht of iemand die nog leeft een testament heeft ge
maakt. Voorheen was dit alleen mogelijk als iemand was
overleden. Consumenten kunnen dit door de notaris laten
doen of zich rechtstreeks bij het CTR melden.
Het komt steeds vaker voor dat iemand niet meer weet of
hij of zij ooit voor een testament bij de notaris is geweest.
De wens was daarom om ook die mensen te kunnen helpen.
Met de komst van een nieuwe applicatie is dat nu mogelijk.
 
Hoe?
(Kandidaat-)notarissen kunnen zoeken via de nieuwe CTR-
applicatie. De tussenkomst van een medewerker van het
CTR is niet meer nodig. Belangrijk is wel dat (kandidaat-)
notarissen eerst de identiteit van de persoon controleren
voordat zij de inlichting doen. De applicatie vraagt dit ook
bij het bevestigen van het inlichtingsverzoek. Consumenten
kunnen tijdens kantooruren ook persoonlijk langskomen bij
het CTR in Den Haag. Zij dienen hiervoor telefonisch een
afspraak te maken: 0900 1144114. De persoon moet zich
hier ook legitimeren. Het CTR zoekt vervolgens de gegevens
in het register op. Dit proces is kosteloos.
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Partneralimentatie van 12 naar maximaal 5 jaar
21-05-2019

Partneralimentatie gaat niet meer 12 jaar, maar maximaal 5 jaar gelden. De Eerste Kamer nam vandaag het gewijzigde
wetsvoorstel herziening partneralimentatie aan. Alleen de christelijke partijen en 50PLUS stemden tegen. Zij vinden de
nieuwe regeling nadelig voor ouderen en het is voor hen niet duidelijk waarom de duur van alimentatie verkort moet
worden.
Op de termijn van 5 jaar zijn twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen. In
het eerste geval gaat het om mensen die bijna AOW-gerechtigd zijn. Voor hen kan partneralimentatie maximaal 10 jaar
duren. Wie voor nog jonge kinderen zorgt, heeft recht op maximaal 12 jaar partneralimentatie.

Vereenvoudigd
Initiatiefnemers VVD, PvdA en D66 hebben het wetsvoorstel ingrijpend vereenvoudigd. In het oorspronkelijke voorstel van
2015 konden afspraken over partneralimentatie in huwelijkse voorwaarden worden vastgelegd. Door kritiek van de Raad
van State hebben de initiatiefnemers dit teruggedraaid. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft bij de
indieners nog gepleit voor het wel mogelijk maken van afspraken hierover, maar dit is niet in het wetsvoorstel opgenomen.
Bij huwelijkse voorwaarden kan namelijk ook worden afgezien van partnerpensioen. De wet treedt per 1 januari 2020 in
werking.

Evaluatie
In de Eerste Kamer zegde de minister toe dat er een tussentijdse evaluatie komt na 5 jaar, in plaats van de voorgestelde
8 jaar.
 

¹ KNB: ‘Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen’. Ge
raadpleegd via https://www.knb.nl/nieuwsberichten/
deelgezag-mogelijk-voor-meeroudergezinnen
² NB: ‘Opvragen testament nu ook mogelijk bij leven’. Ge
raadpleegd via https://www.knb.nl/nieuwsberichten/knb-
opvragen-testament-nu-ook-mogelijk-bij-leven
³ KNB: ‘Partneralimentatie van 12 naar maximaal 5 jaar’.
Geraadpleegd via https://www.knb.nl/nieuwsberichten/
partneralimentatie-van-12-naar-maximaal-5-jaar-20190521
  KNB: 'Remco van der Kuijp vertegenwoordigt KNB bij Raad
van Notarissen in Europa'. Geraadpleegd via https://www.
knb.nl/nieuwsberichten/remco-van-der-kuijp-vertegenwoordigt-
knb-bij-raad-van-notarissen-in-europa  
                                                        
 

Remco van der Kuijp vertegenwoordigt KNB bij Raad
van Notarissen in Europa
18-12-2019

Remco van der Kuijp is door het bestuur van de Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie (KNB) benoemd tot vertegen
woordiger van de beroepsorganisatie bij de Raad van
Notarissen in Europa, de CNUE. De benoeming gaat in op
1 januari 2020 en geldt voor een jaar. Van der Kuijp volgt
Maarten Meijer op.
De CNUE propageert notariële diensten in Europa, draagt
gemeenschappelijke standpunten uit tegenover de Euro
pese autoriteiten, bevordert beroepsmatige betrekkingen
tussen de leden en wisselt relevante informatie uit. De leden
van de CNUE zijn de notariaten in de Europese Unie van het
Latijnse type.

Vertegenwoordiging
De CNUE heeft een algemene vergadering, waarin de
voorzitters van de leden van de CNUE stemrecht hebben.
Zij kunnen zich – zoals de KNB doet – laten vertegenwoordi
gen door een andere notaris. De CNUE heeft ook een be
stuur. Dat wordt voor een jaar benoemd. De KNB is één keer
in de drie jaar lid. De KNB was het afgelopen jaar lid en is
in 2022 weer aan de beurt. De leden van het bestuur zijn bij
voorkeur de voorzitters, of hebben voorzitterstaken vervuld
in de vertegenwoordigende organen van hun organisatie.

Van der Kuijp
Van der Kuijp is notaris te Strijen en is onder meer lid van de
ledenraad en van het bestuur van de KNB geweest. Hij
verheugt zich op zijn taak en is van plan de KNB met verve
te vertegenwoordigen.
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ALV, diner en eindfeest

Loyens & Loeff bundelborrel
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Maandelijkse borrel oktober

Houthoff Café
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Constitutieborrel
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Landelijk Notarieel Studenten Feest
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Borrel bekendmaking studiereis

De Brauw notarial day
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Kerstdiner en borrel 

Nieuwjaarsborrel
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Dankwoord
Graag willen wij de volgende personen en kantoren bedanken voor het mogelijk maken van deze Via V.I.V.A.
 
Mr. R. Hofman
Kandidaat-notaris bij Loyens & Loeff
 
Prof mr. F.J. Vonck
Hoogleraar notarieel recht
 
L. Oort en W. Autar
Leden Opleidingscommissie
 
S. Schepers
Bestuurslid Facultaire Studentenraad
 
Loyens & Loeff
 
Houthoff
 
Pels Rijcken
 
LNSC
 

Nieuw bij V.I.V.A.: een besloten facebookgroep! Word lid
van onze facebookgroep om op de hoogte te blijven van
alle updates. Alleen leden van V.I.V.A. worden toegelaten
in de groep. Je kan het linkje vinden in de nieuwsbrief of de
onderstaande QR code scannen!

V.I.V.A. facebookgroep

Laatste mededelingen

V.I.V.A. op Linkedin
Sinds kort is V.I.V.A. ook op LinkedIn te vinden!
Tip: doe je een commissie binnen V.I.V.A.? Voeg deze dan
toe op je LinkedIn profiel! 
Zoek op 'Notariële studievereniging V.I.V.A.' of volg
onderstaande QR code. 
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