
 

 

 

 

In een mechanisch horloge zijn alle onderdelen feilloos op elkaar afgestemd. Alleen dan werkt het en geeft  

het de juiste tijd aan. Zo zie ik mijn functioneren als legal partner in business. Ik zorg ervoor dat ‘de raderen 

passen en samenwerken’ om de wensen van de business te realiseren binnen juridische kaders. Ik fungeer 

als spin in het web en beweeg mij soepel en tactvol door alle lagen van een organisatie. Door mijn 

uiteenlopende werkervaring en opleiding heb ik veel gevoel voor de noden van de business ontwikkeld en ben 

ik in staat multifunctioneel te opereren. Mijn praktische ervaring in combinatie met mijn resultaat- en 

klantgerichte aanpak maakt dat ik het als een uitdaging zie om te opereren op het snijvlak van commerciële 

wenselijkheid en juridische haalbaarheid. Met humor weet ik te relativeren en de klokken weer gelijk te zetten. 

Hiermee creëer ik ruimte voor pragmatische oplossingen. 

 

 
 
11-2016 – heden 
Xellz Project Freight & Logistics Management (op afroep) 
Interim General Counsel (op afroep) 

• Juridisch adviseur van het bestuur op breed juridisch terrein; 

• Verantwoordelijk voor opzetten van de juridische vennootschapsstructuur (nationaal en internationaal); 

• Opstellen van diverse overeenkomsten (aandeelhoudersovereenkomst, joint-venture/samenwerking, etc.) 
 
12-2015 – heden 
ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland – Bestuursdienst  
Interim Bedrijfsjurist 

• Juridisch adviseren van het bestuur en vraagbaak voor de interne organisatie op diverse rechtsgebieden, 
w.o. contractenrecht, corporate governance, geschillen, intellectueel eigendom, ondernemingsrecht, privacy; 

• Functionaris Gegevensbescherming voor de gehele ROC-organisatie; 

• Opstellen, beoordelen, redigeren van en/of het voeren van onderhandelingen over diverse contracten (o.m. 
bewerkersovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, inkoop, leveranciers, etc.); 

• Opstellen en/of actualiseren van diverse (bestuurs)reglementen, actualiseren corporate housekeeping, etc. 
 
01-2016 – 10-2016 
Koninklijke KPN – Radio Asset & Accountmanagement 
Interim Senior Contractmanager 

• In de rol van contractmanager (projectmanager) verantwoordelijk voor de acquisitie van capaciteit op het 
gebied van telecommunicatie; 

• Advisering met oog voor en afweging van verschillende belangen (juridisch, fiscaal, financieel, commercieel); 

• Voeren van complexe onderhandelingen met eigenaren van opstallen (“Land Lords”) over behoud c.q. 
realiseren nieuwe opstelpunten, zakelijke rechten en aankoop grond;  

• Het opstellen, beoordelen en/of redigeren van diverse contracten c.q. opstellen standaardovereenkomsten; 

• Borging en implementatie van overeengekomen condities binnen de (uitvoerings)organisatie. 
 
05-2015 – 12-2015 
Koninklijke KPN – General Counsel Office  
Interim Senior Legal Counsel 

• Juridische advisering van diverse commerciële onderdelen van KPN, m.n. corporate procurement en de 
zakelijke markt; 

• Opstellen, beoordelen en/of redigeren van diverse (inkoop)contracten; 

• Voeren van complexe commerciële onderhandelingen met (inter)nationale partijen over een divers pallet 
aan (inkoop)contracten, met name op het gebied van IT (software/hardware), marketing, etc.; 

• Het mede zorgdragen voor het standaardiseren van inkoopcontracten;  

• Ondersteuning van de dagelijkse business binnen het General Counsel Office, en daarnaast ook een 
belangrijke en succesvolle juridische bijdrage geleverd in een voor KPN zeer belangrijk project “Triple 
Bond”, waarmee niet alleen een substantiële kostenbesparing is gerealiseerd maar ook een divers pallet 
aan leveranciers is gereduceerd tot maximaal 3 leveranciers per inkoopdomein. 

 
 
 

Curriculum Vitae 

Paul van der Luit 
zelfstandig | proactief | hands-on | integer | diplomatiek | klant- en resultaatgericht 

Werkervaring 



 
•  
 
04-2015 – 04-2015 
ROC van Amsterdam – MBO College Centrum 
Interim Bedrijfsjurist 

• Inventarisatie van diverse contracten in relatie tot in- en externe voorschriften en wet- en regelgeving  
(o.m. op het gebied van aanbestedingen en privacy) en advies over benodigde aanpassingen c.q. 
aanbevelingen;  

• Standaardiseren van diverse (samenwerking)overeenkomsten; 

• Advies over contractbeheer en toetsingskader. 
 
11-2013 – 02-2014 
E.ON Benelux 
Interim Corporate Legal Counsel 

• Het opzetten van de corporate housekeeping van E.ON Benelux NV; 

• Ondersteuning van de afdeling Legal Affairs bij diverse projecten c.q. bedrijfsjuridische aangelegenheden; 

• Begeleiding van juridische fusie;  

• Omzetting van B.V. ‘s in N.V. ‘s; 

• Opstellen en/of beoordelen van diverse overeenkomsten; 

• Opstellen van diverse juridische adviezen onder meer op het gebied van contractenrecht,  
corporate governance, geschillen, intellectueel eigendom, privacy, vennootschapsrecht, etc. 

 
09-2013 – heden 
Juridisch Adviesbureau 4LegalMatters – Adviespraktijk voor het MKB en executele 
Juridisch Adviseur MKB | Executeur 

• Diverse juridische adviezen, o.a. over vennootschaps- en ondernemingsrecht, cloud computing, contracten, 
erfrecht, huurrecht, insolventie, inkoop, intellectueel eigendom, ontbinding, privacy, aanbestedingsrecht, 
verbintenissenrecht; 

• Opstellen en/of beoordelen van diverse (internationale) handelsovereenkomsten (distributie, inkoop, NDA, 
verkoop, algemene voorwaarden, etc.); 

• Uitvoeren van risico-inventarisaties van ondernemingen door middel van een bedrijfsjuridische scan; 

• Adviezen op het gebied van erfrecht, ondernemers(levens)executeur.  

 
01-2009 – 01-2013 
Syntrus Achmea – Pensioenbeheer, Vastgoed en Vermogensbeheer 
Manager Bedrijfsjuridische Zaken 

• Juridisch advies en sparringpartner CEO en directie/management; 

• Waarnemend directiesecretaris / voorzitter juridische tafel / lid Risk Review Committee; 

• Eindverantwoordelijk voor bedrijfsjuridische zaken, het aansturen en coachen van bedrijfsjuristen; 

• Gevraagd en ongevraagd juridisch advies aan en sparringpartner van directie, management en organisatie 
in zeer uiteenlopende kwesties als contractenrecht, corporate governance, corporate policies, geschillen, 
huurrecht, intellectueel eigendom, mededinging, privacy, vennootschapsrecht; 

• Advies over diverse aspecten op het gebied van pensioen- en vermogensbeheer (Wft, Mifid, etc.); 

• Beheer corporate housekeeping; 

• Aansturen externe adviseurs/specialisten. 
 
06-2007 – 12-2008 
Achmea – Divisie Pensioenen 
Directiesecretaris & Manager Bedrijfsjuridische Zaken 

• Directiesecretaris, sparringpartner en rechterhand van de directievoorzitter; 

• Bestuurlijke en juridische ondersteuning van de divisiedirectie, zoals tijdige agendering en inhoudelijke 
voorbereiding van de wekelijkse directievergadering, actieve participatie in en verslaglegging van de 
directievergadering, uitzetten en bewaken van genomen besluiten en gemaakte afspraken, het 
communiceren van genomen besluiten naar de organisatie en creëren van verbinding tussen directieleden; 

• Eindverantwoordelijk voor bedrijfsjuridische zaken, aansturen en coachen van bedrijfsjuristen/secretaresse; 

• Gevraagd en ongevraagd juridisch advies aan directie, management en organisatie waaronder op 
relevante aspecten voor pensioen- en vermogensbeheer, zoals corporate governance, Wft, Wet Bpf 2000) 

• Voorzitter juridische tafel Achmea Pensioenen; 

• Beheer corporate housekeeping; 

• Aansturen van externe adviseurs/specialisten. 
 
 
 

Vervolg werkervaring 



 
01-2000 – 05-2007 Senior Bedrijfsjurist, Achmea – Divisie Zorg / EuroCross Assistance 
07-1998 – 12-1999 Beleidsmedewerker, Achmea – Divisie Zorg 
06-1996 – 06-1998 Contractmanager, Achmea – Divisie Zorg 
06-1992 – 05-1996 Marketingcommunicatiemanager, Zilveren Kruis Ziektekostenverzekeringen N.V. 
01-1989 – 05-1992 Productie & Trafficmanager, Zilveren Kruis Ziektekostenverzekeringen N.V.  
05-1986 – 12-1988 Boekhouder, Intermed Schade N.V.  

 
 
 
 
2017 –  Certified Information Privacy Professional Europe (CIPP/E), TSTC  
2015 – 2015 Specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren, Grotius Academie 
2012 – 2012 Professionele Corporate Secretary, Governance University 
2009 – 2009 Specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, Grotius Academie 
2006 – 2006 Achmea Business Course, Nyenrode Business Universiteit 
2002 – 2002 Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen, Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen 
1994 – 1999 Nederlands Recht (privaatrecht), Rijksuniversiteit Leiden 
   Specialisatie: Bank en Effectenrecht, scriptie: “Het fiduciaverbod en repocontracten” 
1978 – 1986 HAVO/VWO, Rijnlands Lyceum Oegstgeest 
 
 
 
 
2016 – 2016 Leergang van Legal Professional naar Trusted Advisor, BS Career Consultants 
2014 – 2014 Leergang Executele, Nederlandse Organisatie voor Executeurs 
1992 – 1992 Reclame B, Stichting Reclame en Marketing 
1990 – 1990 Advertising Diploma, Internationaal Advertising Association 
1990 – 1990 Reclame 1, Stichting Reclame en Marketing 
1989 – 1989 NIMA A, Economische Avondschool 
 

 
 
 
2015 – heden Secretaris, MeesterExecuteurs 
2014 – heden Secretaris, Stichting Oegstgeester Kringloop (vrijwilliger) 
2014 – heden Schuldhulpmaatje, Stichting SchuldHulpMaatje Leiden (vrijwilliger) 
2011 – heden Founding Editor, Alles over Horloges  
 

 
 
 
Talenkennis 
Nederlands: Uitstekend in woord en geschrift 
Engels:  Goed in woord en geschrift  
Duits:  Redelijk in woord 

 
Hobby’s 
Golfen | Tennis | Hardlopen | Horloges | Lezen | Geschiedenis 

 
 
 
 
 
Naam:  Paul van der Luit   Telefoon: 06-10902377 
Adres:  Martinus Houttuynhof 43  E-mail:  paul@4legalmatters.nl 
   2341 PP Oegstgeest   Geboren: 16 december 1965 te Oegstgeest 
 

Opleidingen (met succes afgerond)   

Cursussen (met succes afgerond) 

Nevenactiviteiten 

Aanvullende informatie 

Personalia 


