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Op juiste Koers

In 2006 is Eline op het kantoor komen 
werken alwaar ze nu vanaf 1 januari nota-
ris is geworden. Dat het zo zou gaan wist 
zij en de notarissen van dit kantoor al vrij 
snel. Toch noemt Eline het een bijzonder 
moment als het dan zo ver is. “In het 
notariaat word je nog steeds benoemd 
door nu de Koning en volgt er een beëdi-
ging bij de Rechtbank. Bij de Rechtbank 
was het echt een klein feestje. Niet ver-
wacht, maar ik had na afloop rode blos-
sen op mijn wangen.”

Eline heeft Rechten gestudeerd in de stad 
Utrecht, daarna tijdens haar werk de 
beroepsopleiding gevolgd en is zich gaan 
specialiseren in Estate Planning, waar-
voor ze het examen cum laude heeft 
gehaald. Ook de opleiding mediation 
heeft ze gevolgd. Eline geeft aan dat deze 
gesprekstechnieken altijd van pas komen 
daar waar emoties een rol spelen bij de 
afwikkeling van een dossier. En dat is op 
de familiepraktijk zeker het geval. “Op 
alle belangrijke momenten in iemands 
leven hebben wij een rol. Mooi hè?” zegt 
Eline glunderend. “Bij samenwonen, 
huwelijk, het krijgen van je eerste kind, 
het kopen van een huis, maar zeker ook 
bij overlijden.” Het juristenvirus heeft ze 
van haar vader maar al na haar prope-
deuse wist ze dat ze de notariële richting 
wilde volgen. Het zijn namelijk allemaal 
vakken waar je je wat bij voor kunt stel-
len.

Eline heeft in haar jeugd 8 jaar in 
Doetinchem gewoond en dat ze nu uitge-
rekend daar uiteindelijk notaris is gewor-
den had ze van te voren niet kunnen 
bed,enken. Ze woont nu in Winterswijk 
heeft een zoon en een dochter van 5 jaar 
en haar partner Hendrik Jan is eigenaar 
van vakantiepark “De Twee Bruggen” in 
Winterswijk Miste, dus wonen in 
Doetinchem zit er niet in. 
"Ons kantoor heeft gelukkig een regio-
functie, zowel met ons kantoor Van 
Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen 

als met Basisnotarissen.nl. Dat betekent 
dat we hier ook mensen uit Winterswijk 
en overigens uit de hele Achterhoek/
Liemers als cliënten hebben. Het maakt 
toch verschil of je met een paar juristen 
op een sectie zit of dat een of twee nota-
rissen van alle rechtsgebieden alles moe-
ten weten. 
Wat een sectie is? Het notariaat is in 
hoofdlijnen op te splitsen in (commerci-
eel) vastgoed, de ondernemingspraktijk 
en het familierecht. Overigens zijn we 
weer dringend op zoek naar juridische 

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Grote veranderingen bij Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen uit Doetinchem. Eline Koers 
is sinds 1 januari 2014 notaris en Cees Doppenberg en Jos Niesink zijn gestopt als notaris maar 
blijven als adviseur/notarieel jurist aan het kantoor verbonden. Voor Oost-Gelderland Business een 
mooie reden om naar Doetinchem te rijden.
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aanvulling op de familierechtsectie en de 
vastgoedsectie. Dat wij niet per se op zoek 
zijn naar kandidaat-notarissen, maar naar 
juristen (advocaten, fiscalisten) in het alge-
meen onderstreept het feit dat wij continue 
bezig zijn met vernieuwen. 
De notarissen zijn naast ambtenaar ook 
ondernemers. Basisnotarissen.nl is in mijn 
ogen een voorbeeld van de ondernemende 
visie die ons kantoor al langer heeft. Een 
brede basis met kennis van vele vakgebie-
den is noodzakelijk om succesvol te onder-
nemen. Maar ook de samenwerking zoeken, 
is een fenomeen wat je niet uit de weg moet 
gaan. Wij zijn daarom ook aangesloten bij 
“NICO” (Notarieel InterCollegiaal Overleg) 
een samenwerkingsverband van de grotere 
Nederlandse notariskantoren verspreid over 
Nederland. Dit is een samenwerkingsver-
band op alle denkbare gebieden, maar altijd 
vanuit één basisgedachte: de kracht van het 
delen. NICO kantoren delen kennis, produc-
ten, innovaties en het netwerk waarin zij 
opereren. 

Nieuwe ontwikkelingen
Naast de personele veranderingen, zijn er 
ook op notarieel gebied nieuwe ontwikke-

ling bij Van Weeghel Doppenberg Kamps. 
Eline: “Momenteel zijn we druk bezig met 
het uitbouwen van onze Sectie Duitsland. 
Duitsland is een van de belangrijkste han-
delspartners van Nederland. Daarom hebben 
wij, net als veel van onze cliënten, grote 
belangstelling voor ons buurland. Wij willen 
deze cliënten goed begeleiden en ondersteu-
nen. Daarnaast zijn we sinds kort aangeslo-
ten bij de Stichting IT-notaris. Software is 
onmisbaar voor bedrijven. Maar wat als de 
leverancier door faillissement niet meer aan 
zijn verplichtingen kan voldoen? Wie garan-
deert dan dat je met de software door kunt 
gaan? De speciale positie van een notaris en 
zijn onafhankelijke en onpartijdige rol in 
ons rechtsbestel biedt daarvoor de zekerhe-
den.”

toegevoegd notaris
“Wij zijn erg blij dat René Raedeman op 17 
september 2013 is benoemd tot toegevoegd 
notaris in het protocol van Lennard Kamps.
René Raedeman is sinds 2007 als kandidaat-
notaris werkzaam bij ons kantoor”. 
Raedeman is gespecialiseerd in onderne-
mingsrecht en fiscaal recht.

Cees Doppenberg en Jos Niesink stoppen als 
notaris. “Zij hebben een breed netwerk en 
daarnaast hebben zij vanzelfsprekend een 
enorme kennis opgebouwd”, vertelt Eline. 
“Daarom zijn wij ook erg blij met het feit 
dat zij aan ons kantoor verbonden blijven.”

De toekomst ziet Eline samen met Jeroen 
Schoot en Lennard Kamps vol vertrouwen 
tegemoet. In het notariaat zijn voldoende 
uitdagingen te vinden. Van belang is dat je 
zelf actief blijft. Eline sluit af “Maar het 
allerbelangrijkste is dat we een leuk team 
van collega’s hebben.” 

Eline Koers op de voorgrond, met 
daar achter van links naar rechts: 
Jeroen Schoot, Lennard Kamps, 
Jos Niesink, Cees Doppenberg 
en René Raedeman.
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Wat is toegevoegd notaris?

Sinds vorig jaar is het mogelijk om toegevoegd 

notaris te worden. Een toegevoegd notaris 

heeft een overeenkomst met de notaris aan wie 

hij is toegevoegd, waardoor de toegevoegd 

notaris geen ondernemer is. Verder bestaat er 

geen verschil tussen de bevoegdheden van no-

tarissen en toegevoegd notarissen. De benoe-

mingscriteria voor een toegevoegd notaris zijn 

even zwaar als van een notaris.


