
‘Ik ga vaak en 
ver op reis’

2 6  N o t a r i a a t  M a g a z i n e  edit ie  1 0  |  december  2 016



En
verder

m e n s

‘S
inds april van dit jaar zit ik in 
de Commissie kandidaat-nota-
rissen. Een breed samengestelde 
commissie, die het bestuur van 

de KNB gevraagd en ongevraagd adviseert 
over allerlei zaken die de kandidaat- 
notaris aangaan. De zes leden hebben 
diverse achtergronden: jong en oud,  
uit alle delen van het land, van grote en 
kleine kantoren. Het streven is om altijd 
iemand in de commissie te hebben die, 
zoals ik nu, de beroepsopleiding volgt.  
De beroepsopleiding is een belangrijk 
onderdeel van de vorming van de kandi-
daat-notaris. Ik lever vanuit die opleiding 
input. Een vakbond voor kandidaat- 
notarissen zijn wij niet, maar wij houden 
wel rekening met hun belangen. Het is 
erg leuk om te doen. Toen ik studeerde, 
was ik ook al actief in verenigingen, zowel 
de studentenvereniging als de notariële 
studievereniging.’

KandidatenonderzoeK

‘Wij hebben ons als commissie ingezet 
voor het behoud van het verplichte 
arbeidsongeschiktheidspensioen. Schaf  
je dat af, dan wordt zo’n pensioen voor 
velen onbetaalbaar. Er wordt dan gekeken 
naar het persoonlijk risicoprofiel, in 
plaats van naar het risicoprofiel van de 
hele groep verzekerden, zoals nu het 
geval is. Inmiddels is besloten dat het 
pensioen niet wordt afgeschaft. Verder 
houden wij ons samen met de KNB bezig 
met het groot kandidatenonderzoek.  
Via een online vragenlijst onderzoekt  
de KNB gemiddeld eens in de twee jaar 
hoe kandidaat-notarissen in het vak  
staan waarbij wij input leveren. En we 
organiseren elk jaar een symposium.  
Dit jaar was dat op 15 november, met  
als onderwerp intervisie.’

BijBanen

‘In september 2015 werd ik hier bij  
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 

kandidaat-notaris. Ik werk bij de sectie 
Ondernemingsrecht. We hebben veel 
grote en middelgrote bedrijven als cliënt. 
Ook doen wij corporate housekeeping voor 
grotere bedrijven. Omdat dit het kantoor 
van de Landsadvocaat is, hebben wij  
ook vaak de overheid aan tafel. Vorig jaar 
zomer studeerde ik af in Nijmegen. Twee 
masters deed ik: notarieel recht en fiscaal 
recht. Een mooie combinatie. Dat ik het 
notariaat in wilde, wist ik al toen ik ging 
studeren. In de vijfde klas van de middel-
bare school deed ik een snuffelstage van 
een dag bij een notariskantoor. Dat beviel 
zo goed dat ik aan het eind van die dag 
besloot notarieel recht te gaan studeren. 
Ook resulteerde de stage in een baantje 
als akte-scanner op dat kantoor. Ik legde 
alle akten onder de scanner voordat  
een dossier het archief in ging, zodat het 
ook digitaal werd bewaard. Later, toen ik 
studeerde, werd ik notarieel medewerker. 
Ik heb uiteindelijk vier jaar bij dat kantoor 
gewerkt. Daarna werd ik juridisch assistent 
bij het hoofdkantoor van Netwerk Nota-
rissen en vervolgens studerend juridisch 
medewerker bij een groot kantoor.  
Mijn bijbanen hadden steeds met het  
vak te maken.’

rondtreKKen

‘Als ik niet werk, ben ik meestal op reis. 
Vroeger gingen wij als gezin elke zomer 
zo’n vijf weken met een oude Mercedesbus 
op pad. Zo heb ik de smaak van het rond-
trekken te pakken gekregen. Ik houd ervan 
om vaak en ver op reis te gaan. Al jaren 
geleden ontdekte ik dat vliegen goedkoper 
kan dan je denkt. Véél goedkoper, als je 
goed zoekt. De kunst is om niet naar recht  -
streekse vluchten te kijken, maar bestem-
mingen aan elkaar te koppelen zonder 
tevoren je einddoel vast te stellen. Zo zijn 
wij eens gevlogen van Amsterdam naar 
Hongkong, Kuala Lumpur, Singapore, 
Bali, Darwin in Australië, weer naar Bali, 
Bangkok en terug naar Amsterdam.  

Al die tickets bij elkaar kostten minder 
dan een retour Amsterdam – Bangkok  
en de reis werd er veel interessanter door. 
Als je in één ruk meer dan een etmaal 
vliegt, kom je bovendien geradbraakt aan. 
Tussenstops van een paar dagen zijn dus 
welkom. Zo vloog ik ooit naar Vietnam  
via Dubai en Sri Lanka.’

HandBagage

‘Sinds ik ontdekt heb hoe je goedkoop 
kunt vliegen, ga ik zo vaak mogelijk op 
reis. Toen ik studeerde, ging dat natuur-
lijk gemakkelijker dan nu. Er is een jaar 
geweest dat ik honderd dagen in het 
buitenland was. Maar ik ga nog steeds 
regelmatig weg, nu vaak in weekenden. 
Meestal met mijn vriendin. Als je kort  
weg wilt op een goedkoop ticket moet je 
zoeken op de periode dat je weg wilt, niet 
op bestemming. Ik ben inmiddels niet 
alleen handig in het vinden van goedkope 
vluchten, maar ook van accommodaties 
en restaurants. Daarbij let ik erg op 
ratings. Laatst zaten we in Warschau in 
een viersterrenhotel voor minder dan 
50 euro per nacht. We lunchten in de stad 
voor minder dan 5 euro met zijn tweeën, 
met een drankje erbij. Wij zoeken graag 
plekken op waar de locals komen en 
vragen hen advies over wat te bestellen. 
We reizen licht, met alleen handbagage. 
Zelfs als we weken weggaan. Als je handig 
inpakt en vacuümzakken gebruikt, past 
alles wat je nodig hebt in een rugzak die 
klein genoeg is voor het handbagagevak. 
Ik vind het heerlijk om veel van de wereld 
te zien en ik laat mij graag verrassen.’ 

Koen van Wijk is kandidaat-notaris bij Pels Rijcken & Droogleever 
Fortuijn en lid van de Commissie kandidaat-notarissen van de 
Koninklijke notariële Beroepsorganisatie (KnB). Als hij niet werkt, 
is hij meestal op reis.
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‘ Van Amsterdam naar Hongkong, Kuala Lumpur, 
Singapore, Bali, Darwin in Australië, weer  
naar Bali, Bangkok en terug naar Amsterdam’
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