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‘Fiscaliteit en het notariaat zie
ik als een gouden combinatie’

Ronald Pfeiffer slaagde erin tot zijn zeventigste notaris te blijven
doordat de leeftijdgrens meerdere keren werd opgerekt. Volgend jaar
begint hij zijn eigen kantoor. ‘Als adviseur wil ik mijn professionele
kwaliteiten combineren met mijn grijze haren.’
T E K S T Henriette van Wermeskerken | b e e l d Truus van Gog

‘I

n maart ben ik zeventig geworden.
Sinds april ben ik geen notaris
meer en werk ik nog drie dagen
per week. Zo kan ik rustig “uitdie
selen”. Dit jaar is een belangrijke periode
in de overgang van een fulltime werkend
leven naar de volgende fase. Je bent geen
notaris en geen compagnon meer, je staat
niet meer centraal in de notariële praktijk.
Alsof je van een voetstuk bent gevallen.
Je bent gedwongen om jezelf professioneel
te relativeren. Mijn opvolger en ik werken
uitstekend samen en zorgen dat de over
gang goed verloopt, voor de cliënten en
voor het kantoor. Langzamerhand kom
je meer op afstand te staan. Ik vind het
heerlijk om nog drie dagen te werken,
maar ik vind het nu net zo heerlijk om
vier dagen per week vrij te zijn.’
Fiscalisten

‘In 1970 ben ik begonnen bij Nauta als
kandidaat-notaris én als advocaat. Dat
was toen gebruikelijk. Van 1982 tot 1988
werkte ik in Singapore en Jakarta. Toen ik
terugkwam, ging de notaris die ik zou op
volgen met pensioen en werd ik benoemd.
De terugkeer naar Rotterdam viel mij niet
mee. Zes jaar had ik in een andere cultuur
geleefd. Mijn dossierkast was leeg. Ik ben in
het bestuur gekomen en heb mij intensief
met de fusie met Dutilh beziggehouden.
Hoewel ik mijn vak fantastisch vond – en
vind – voelde ik mij niet helemaal meer
thuis op mijn kantoor. Ik ging mij bezinnen
op de toekomst. Dat paste ook wel bij de
leeftijd, ik was inmiddels eind veertig. In
1999 zijn wij met een man of 25 overgegaan
naar Loyens en Volkmaars, dat later
Loyens & Loeff werd. Ik heb altijd graag

met fiscalisten gewerkt. De fiscaliteit en
het notariaat zie ik als een gouden combi
natie. Veel van wat belastingadviseurs
bedenken heeft een notarieel vervolg.’
Voldoening

‘Bij Loyens & Loeff was de leeftijdsgrens 60,
maar ik heb kunnen afspreken dat ik door
zou gaan tot ik 63 was. Dat vond ik genoeg,
helemaal als iedereen verder met 60 jaar
vertrekt. Ik heb er een prachtige tijd
gehad. Dat de grote kantoren zo’n leef
tijdsgrens hanteren, begrijp ik best. Men
wil geen oude heer in een trui op kantoor.
Dat past niet bij de dynamiek. Aan de
andere kant zit er bij de uittredende com
pagnons veel kennis en een uitgebreid
netwerk. Omdat ik nog lang niet wilde
stoppen, zocht en vond ik een nieuw
kantoor: Pereira, een afsplitsing van
PriceWaterhouseCoopers. Ik was de enige
notaris, verder werken hier fiscalisten.
Toen ik hier begon in 2009 was ik 63. De
wettelijke leeftijdsgrens voor notarissen
was toen nog 65 jaar. Die is gelukkig
precies op tijd verhoogd naar 70 jaar,
want ik was met 65 nog helemaal niet
aan stoppen toe. Ik heb buiten mijn werk
genoeg te doen, daar gaat het niet om.
Ik golf en zeil, zit in besturen van verschil
lende fondsen en van de Europese Golf
Associatie, ben voorzitter van stichting
administratiekantoren, de Kamer van
koophandel Nederland-Indonesië en van
de Geschillencommissie Waterrecreatie.
Verder heb ik kleinkinderen en een uitge
breide vriendenkring. Maar het professio
nele leven heeft mij zoveel voldoening
gebracht, dat ik die laatste jaren niet had
willen missen.’

Overbrugging

‘Dit jaar ervaar ik als een overbruggings
jaar. Het voelt als een midlifecrisis.
Het leven verandert, maar hoe het eruit
gaat zien weet je nog niet. De tijd vliegt
voorbij en je krijgt allerlei ideeën voor
de toekomst, waarvan je iets zult moeten
zien om te zetten in daden. Je gaat de
toekomst vormgeven. Fulltime werken
wordt het niet meer, maar helemaal stop
pen, wil ik ook niet. Ik ben een control
freak, natuurlijk, dat word je vanzelf als
je een praktijk runt. Die behoefte aan
controle, die onderdeel van mijn aard is
geworden, moet veranderen. Controle
waarover? Dat moet je langzamerhand
zien in te vullen. En het is zich inderdaad
gaan uitkristalliseren.’
Ervaring

‘Met ingang van volgend jaar vestig ik
mij als zelfstandig advocaat. Als eenpitter.
Ik ben altijd behalve notaris ook advocaat
geweest. Nu kan die combinatie niet meer,
maar wie al advocaat was, kon het blijven.
Ik wil cliënten adviseren op ondernemings
rechtelijk en familierechtelijk terrein. Als
advocaat ben ik gebonden aan de beroeps
regels, met alle waarborgen van dien.
Ik denk dat ik vooral iets kan bijdragen
in delicate zaken, waarin de geschoolde
intuïtie van een ervaren juridisch adviseur
nodig is. Een helikopterview. De eerste zaak
heeft zich al aangediend: een ingewikkelde
zaak met behalve juridische ook sociale
en andere aspecten. Bij de afwikkeling van
die kwestie heeft men behoefte aan mijn
professionele kwaliteiten, gecombineerd
met mijn grijze haren. Naast een advies
praktijk kan ik misschien belastingadvies
kantoren adviseren die een eigen notariaat
willen opzetten. Dankzij ervaring en
netwerk weet ik wie bij wie past. Mogelijk
kan ik ook detacheringsbureaus adviseren
in dit soort zaken. De toekomst lacht mij
tegemoet.’
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