Er zijn verschillende (notarieel-)juridische commissies en samenwerkings
verbanden waar (kandidaat-)notarissen in deelnemen. In Notariaat Magazine
vertellen ze hierover.
notaris en meer

wie
waar

Allard Schuering (40), kandidaat-notaris
Bestuur Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

‘Specialist én generalist’
‘Ruim drie jaar ben ik nu bestuurslid
van de beroepsorganisatie. Voor mij
een ideale combinatie met het kandidaat-notaris zijn. Op kantoor ben ik
de specialist. Ik ga van project naar
project, houd mij vooral bezig met
ondernemingsrechtzaken en ben heel
specialistisch bezig. Als bestuurslid van
de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) moet ik naar de grote
lijnen kijken en de horizon in de gaten
houden. Je houdt de hele beroepsgroep
voor ogen en bent daardoor heel generalistisch bezig. Die wisselwerking is
een heel waardevolle toevoeging aan
mijn carrière. Ik houd van die afwisseling. Zo kom ik net van de rechtbank.
Ik ben zojuist benoemd tot Buiten
gewoon Ambtenaar van de Burgerlijke
Stand, een BABS. Op 15 september
kan ik daardoor een prominente rol
vervullen tijdens het huwelijk van een
vriend. Nog een belangrijke taak.’
‘Natuurlijk hebben alle zeven bestuursleden wel een eigen portefeuille
binnen het bestuur. Ik ben bijvoorbeeld aanspreekpunt als het gaat om
kandidatenzaken en onderwijs, maar
ook het pensioendossier en kwaliteitstoetsing ligt op mijn bordje. Een interessante afwisseling van onderwerpen.
Van pensioenen weet ik inmiddels vrij
veel. Ik heb namelijk ook een paar jaar
in het verantwoordingsorgaan van het
pensioenfonds gezeten. Misschien wel
het meest moeilijke onderwerp dat er
is. Veel mensen houden zich er niet
mee bezig. Toch heb ik tijdens het
onderzoek naar de pensioenregeling
gemerkt dat goed verpakken van de
boodschap zorgt voor veel respons.
Dat was heel mooi, want de mening
van leden is enorm belangrijk.’
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‘Inmiddels weten veel (kandidaat-)notarissen wel dat ik bestuurslid ben.
Vooral degene die op bijeenkomsten
komen. Zo houden wij elk jaar zogenoemde regiobijeenkomsten. Dit zijn
vijf bijeenkomsten over een actueel
thema door heel het land. Per locatie
komen zo’n honderd (kandidaat-)notarissen. Dat betekent dat we vijfhonderd
van de drieduizend collega’s bereiken.
Dat vind ik een mooie score. Ik spreek
daar met veel verschillende mensen.
Zij komen met vragen, tips en soms
ook klachten. Prima, daar ben ik voor.
Ik kan alleen niet altijd alles snel
oplossen. We moeten ook rekening
houden met zaken zoals de wet,
politiek en ICT. Maar luisteren doe
ik zeker.’
‘Een rol bij de beroepsorganisatie heeft
mij altijd getrokken. Ik reageerde al
op een oproep in 2009, maar werd
toen nog wat jong bevonden. Niet
lang daarna werd ik gevraagd voor
het verantwoordingsorgaan van het
pensioenfonds en in 2015 voor het
KNB-bestuur. Het bloed kruipt wat dat
betreft waar het niet gaan kan: mijn
grootvader was secretaris van de Broederschap der kandidaat-notarissen
en schreef voor tijdschrift WPNR. Hij
overleed toen ik tien jaar was, maar
heeft zijn brede interesse aan mij doorgegeven. Ik houd bijvoorbeeld ook
van politieke betrokkenheid. Daar had
ik weinig inzicht in voordat ik bij de
KNB kwam. Een discussie tussen twee
politieke partijen over een niet-notarieel onderwerp kan zomaar voor een
breuk in de Tweede Kamer zorgen
waardoor notariële thema’s ook aan
een zijden draadje hangen.’
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