Het is
mooi
geweest

Met pensioen

Corrie Heck en Lineke Minkjan. Ze zijn bijna niet weg te
denken uit het notariaat. Beiden hebben (kandidaat-)notarissen en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) jarenlang bijgestaan met raad en daad.
Maar nu is het toch echt zover … ze zijn met pensioen.
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Lineke Minkjan
20
Bestuurssecretaris, hoofd Praktijkzaken,
adviseur buitenland
1 juli 2020
‘Maak gebruik van de informatie die
de Raad voor Europese notariaten heeft:
www.cnue.eu’

T E K S T Jessica Hendriks | B E E L D Truus van Gog

Met pensioen, gefeliciteerd!
‘Dankjewel. Hoewel, ik heb daar mixed
feelings over. Het is natuurlijk fijn om met
pensioen te gaan, maar ook wel even wennen.
De afgelopen jaren ben ik alvast minder gaan
werken. Zo ben ik van vijf naar drie dagen
gegaan. Dat was goed om een beetje in het
nieuwe ritme te komen. En nu mag ik nog een
paar projecten, zoals grensoverschrijdende
seminars, doen.’
Wat gaat u nu met uw tijd doen?
‘De grensoverschrijdende seminars zullen
in eerste instantie webinars worden door de
coronamaatregelen. Ik doe daar nu allerlei
online cursussen voor. Hoe monitor je? Hoe
zit je voor? Verder ga ik meer leuke dingen
doen. Museum Boijmans van Beuningen gaat
volgend jaar de hele collectie in het nieuwe
depot hangen. Daar kijk ik naar uit. En ik wil
een boekje maken over mijn familiegeschie-
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denis aan de hand van voorwerpen. Mijn vader
was vliegtuigbouwkundig ingenieur. Ik heb
van hem nog een houten modelpoppetje.
Zonde om niks over te vertellen.’
Wat gaat u het meest missen?
‘I love it when a plan comes together, dat is echt
mijn motto. Samen met anderen iets opzetten
en gedaan krijgen, dat doe ik graag. Dat wordt
nu minder én ga ik echt missen.’
Hoe bent u bij de KNB terechtgekomen?
‘Nadat ik 22 jaar bij de Nederlandse Orde van
Advocaten had gewerkt, was het tijd voor iets
nieuws. Ik was echt een factotum: Minkjan
weet alles. De KNB was toen net van vereniging
naar publiekrechtelijke beroepsorganisatie
gegaan. Ik dacht dat zij mij wel goed konden
gebruiken. Al snel was ik aangenomen.’
Waarom nooit meer weggegaan?
‘Het werk bleef uitdagend en inspirerend.
Ik begon als bestuurssecretaris, mocht meteen

een preadvies schrijven en na een tijdje werd
ik hoofd Praktijkzaken. Ik heb ook de peer
reviews opgezet. Een heel proces. Bij mijn
man op het advocatenkantoor had ik gezien
hoe inspirerend het is als je twee vakgenoten
tegenover elkaar zet. In het boek Blink van
Malcolm Gladwell schreef hij dat professionals
in “a link of an eye” zien of iets deugt of niet.
Dus niet vink, maar blink. Tijdens het lezen
kreeg ik een ingeving: het moet intercollegiaal
worden.’
Welke transformaties hebt u
het notariaat door zien maken?
‘Twintig jaar geleden waren notarissen nog
bedeesd en bedaagd. Advocaten waren veel
levendiger. Zij werden altijd tegengesproken,
notarissen niet. Inmiddels is dat wel veranderd.
Toen de marktwerking kwam, moesten notarissen actiever omgaan met bijvoorbeeld
kantoorvoering. Ze zijn nu wendbaarder,
beweeglijker en kwieker. Eigenlijk zijn notarissen steeds meer op advocaten gaan lijken.’
En hoe zit het met uw eigen transformatie
van de afgelopen jaren?
‘Ik was een echte huismus, ging nooit naar het
buitenland. Door mijn werk als buitenland-

adviseur ben ik de afgelopen zeven jaar
enorm veel weg geweest. Ik heb veel leuke
hoofdsteden mogen bezoeken.’
Wat zijn de dieptepunten tijdens
uw carrière geweest?
‘In 2012 was de coup. Een groep hoogleraren
en notarissen die vonden dat de KNB een
andere koers moest varen. Dat was voor de
KNB een heel vervelende periode. Mensen
kregen ontslag of namen ontslag. Het is niet
dat dingen niet gebeurden, maar leden zagen
het niet. Door de coup is de KNB meer gaan
communiceren. Of ik hier de afgelopen zeven
jaar nog had gewerkt als de coup niet was
geweest? Achteraf was mijn carrièreswitch naar
buitenlandadviseur een “blessing in disguise”,
maar op dat moment was het erg zuur.’
En de hoogtepunten?
‘Het feit dat ons peer review-systeem nu
echt als voorbeeld geldt voor andere beroepsgroepen en notariaten in het buitenland is
voor mij wel een kroon op het werk. En ik
heb de afgelopen jaren Nederland echt in
Europa op de kaart gezet. En andersom:
het Nederlandse notariaat laten weten wat er
op Europees vlak gebeurt. Een ander hoogtepunt is de rol die de notaris waarschijnlijk
krijgt bij de digitale bv. Daar hebben we op
de achtergrond in het buitenland enorm
voor gelobbyd.’
Hoe ziet de toekomst van
het notariaat eruit?
‘Het werk van notarissen kan misschien ook
wel door andere juristen worden gedaan, dat
zie je ook in het buitenland. Maar zolang de
notaris een vertrouwensfiguur is, de poortwachtersrol op zich neemt en belastingen int,
is hij waardevol voor mensen én de overheid.
Dat zal voorlopig zo blijven. Het notariaat is
tenslotte een elastisch beroep.’

Corrie Heck
31
functie(s)
Jurist bij het Notarieel Juridisch Bureau,
juridisch adviseur
met pensioen sinds
1 augustus 2020
t i p 	‘Wees betrokken. Volg de voorlichting van de KNB
op NotarisNet en bij bijeenkomsten. Het helpt je
met de praktijkvoering’
wie

a a n ta l k n b - j a r e n

Met pensioen, gefeliciteerd!
‘Word ik nu gefeliciteerd met mijn gevorderde
leeftijd? Of met het feit dat ik mijn pensioen
heb gehaald? Ik heb altijd met veel plezier
gewerkt en ben blij dat ik gezond ben gebleven.
Het is nu mooi geweest.’
Wat gaat u nu met uw tijd doen?
‘Ik was in juli met vakantie naar Duitsland en
Zwitserland. We hebben veel gewandeld, dus
uitrusten was er niet bij, maar het was heerlijk.
Je waant je even in een andere wereld. In de
natuur heb je geen last van corona. Ik was er
echt even uit. Ik wil meer gaan wandelen.
Ik houd van de Hollandse natuur met koeien
in de wei en windmolens langs de kant.
En sporten. Daar kwam ik de laatste tijd niet
aan toe. Verder heb ik stapels boeken die ik
wil lezen, wil ik vaker naar musea en heb
ik nu meer tijd voor leuke uitstapjes en om
vrienden te zien.’

Wat gaat u het meest missen?
‘De collega’s, de vele contacten en de regelmaat.
Tijdens het werk deed ik ook altijd veel inspiratie op. Je komt in contact met mensen van
verschillende leeftijden. Als je met pensioen
gaat, kom je toch een beetje in de wereld van
de bejaarden terecht.’
Hoe bent u bij de KNB terechtgekomen?
‘Voor ik bij de KNB kwam, was ik acht jaar
advocaat. Daar was ik bij toeval ingerold.
Ik wilde eigenlijk diergeneeskunde gaan
studeren, maar ik werd twee keer uitgeloot en
koos voor de rechtenstudie. Mijn advocatenjaren waren best wel pittig. Ik was toe aan
een frisse wind door mijn haren en ben gaan
kijken wat voor interessante banen er werden
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aangeboden. Al snel zag ik een advertentie
voor een jurist bij het Notarieel Juridisch
Bureau van de KNB. Het gesprek dat daarop
volgde, was zo prettig. Ik voelde mij meteen
thuis. Het was alsof ik in een warm bad
terechtkwam.’
Waarom nooit meer weggegaan?
‘Het werk bleef leuk. Nieuwe uitdagingen,
geen dag is hetzelfde en ontwikkelingen
volgen elkaar snel op. Helemaal op het gebied
van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft), waar ik
mij veel mee heb beziggehouden. De leuke
collega’s hebben daar natuurlijk ook aan
bijgedragen. Daar ben ik heel gevoelig voor.’
Welke transformaties hebt u
het notariaat door zien maken?
‘De meest opzienbarende was wel die van vaste
tarieven naar vrije tarieven. Toen werd alles
anders. Daarvoor waren de verhoudingen
overwegend vriendschappelijk, daarna werden
notarissen elkaars concurrenten. Positief is
natuurlijk dat het notariaat daardoor is gemoderniseerd. Notarissen werden ondernemer.
Die omslag is goed geweest om de concurrentie met andere juridische beroepen aan
te gaan. Het notariaat ging naast het maken
van akten meer advies geven, van klassiek
naar modern en van lijdelijk naar alert.’

En hoe zit het met uw eigen transformatie
van de afgelopen jaren?
‘Dertig jaar geleden gaf ik vooral juridischtechnische adviezen en deed ik commissiewerk. De focus is de afgelopen jaren meer
verschoven naar allerlei vormen van praktijkondersteuning. Meedenken met leden over
ethische kwesties, geheimhouding en verschoning, dienstweigering en Wwft. En niet alleen
in contacten met notariskantoren, maar ook
met diverse andere stakeholders.’
Wat zijn de dieptepunten tijdens
uw carrière geweest?
‘Er zijn de afgelopen jaren een paar collega’s
overleden, dat waren wel echt dieptepunten.
Daarnaast was de coup in 2012 ook echt een
nare en stressvolle periode. Het betekende
het einde van het Notarieel Juridisch Bureau,
er vertrokken collega’s en er was veel onrust.
Als dieptepunt zie ik ook negatieve publi
citeit over notarissen. Niet goed voor de
beroepsgroep.’

mee te maken. Ik vond de bijeenkomsten met
de commissies ook altijd leuk om te doen.
Maar ik werd ook heel blij van positieve
reacties van leden die ik ergens mee had
geholpen. Dat geeft voldoening.’
Hoe ziet de toekomst van
het notariaat eruit?
‘Het notariaat zal blijven bestaan. Misschien
niet in de huidige vorm, maar wel als specialisme. De notaris heeft een hulpverlenende
taak in de samenleving. Wat wel belangrijk
is, is dat het notariaat voorop blijft lopen.
Daarmee win je als beroepsgroep terrein.
Zorg dat de vereiste vakkennis aanwezig is,
wees collegiaal naar elkaar en eensgezind
naar buiten toe. Geef cliënten vertrouwen.
Toon je meerwaarde.’

En de hoogtepunten?
‘Ik heb in 1996 een hoofdstuk geschreven over
source code escrow voor een preadvies van de
KNB, dat was spannend om te doen. Wat je
schrijft, moest je ook presenteren tijdens de
jaarvergadering. De vieringen van het 150-jarig
en 175-jarig bestaan waren ook geweldig om
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