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Kantoorregistratie rechtsgebieden 
 

D A T U M  17 maart 2022 

  

  

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden 

in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: 

 

• Abdel Attaibi staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht 

• Alexandra Wever staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Alizée Verboogen staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Anke van Holthe tot Echten staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Anna van der Donk staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Anne Brugmans  staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Antoinette van der Hauw staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Aurélie Mingels staat geregistreerd op Gezondheidsrecht 

• Barbara Schogt staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht 

• Barbara Voskamp staat geregistreerd op Belastingrecht 

• Bart Rubbens staat geregistreerd op Belastingrecht 

• Bastiaan Kemp staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Bastian Bijlsma staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Benne Brouwer staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Bo Drenth staat geregistreerd op Omgevingsrecht 

• Boyd Wolffers staat geregistreerd op Economisch ordeningsrecht 

• Bram Linnartz staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Céline van Waesberge staat geregistreerd op Privacyrecht en ICT-recht 
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• Claire Scholten staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Dick van Lankeren Matthes staat geregistreerd op Financieel recht 

• Dieuwertje van Dijk staat geregistreerd op Gezondheidsrecht 

• Dieuwke Hooft Graafland staat geregistreerd op Gezondheidsrecht 

• Dries Fransen van de Putte staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Dulcia Spee staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Edith Franssen staat geregistreerd op Arbeidsrecht 

• Eelke van der Ree staat geregistreerd op Gezondheidsrecht 

• Ehsan Shirzadi staat geregistreerd op Financieel recht 

• Eline de Ruijter staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Eva Slabbers staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht 

• Evelien Bougie staat geregistreerd op Financieel recht 

• Ewout Stumphius staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Felicitas Stern staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Femke Leopold staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht 

• Femke van de Hoef staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Fokke Jan Vonck staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Frank John Vrolijk staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Frank Leijdesdorff staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Gearte Sijens staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Gerard Kreijen staat geregistreerd op Transport- en handelsrecht 

• Gerda de Jong staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Gert Wim van de Meent staat geregistreerd op Economisch ordeningsrecht en Aanbestedingsrecht 

• Gerwin Hoeksma staat geregistreerd op Belastingrecht 
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• Gianluca Kreuze staat geregistreerd op Financieel recht 

• Guido Koop staat geregistreerd op Omgevingsrecht 

• Hamza Zourakhti staat geregistreerd op Gezondheidsrecht 

• Harmen Holtrop staat geregistreerd op Ondernemingsrecht en Aanbestedingsrecht 

• Harmen Zeven staat geregistreerd op Belastingrecht 

• Harold Asbreuk staat geregistreerd op Belastingrecht 

• Herman Kaemingk staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Hosna Korishi staat geregistreerd op Arbeidsrecht 

• Hermine Voûte staat geregistreerd op Arbeidsrecht 

• Iris Veerkamp staat geregistreerd op Arbeidsrecht 

• Iris Veldman staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Ivar van der Mark staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Jaap Beens staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Jacobine van Beijeren staat geregistreerd op Bestuursrecht 

• Jamie Pellegrom staat geregistreerd op Financieel recht 

• Jan de Heer staat geregistreerd op Omgevingsrecht 

• Jan Vonk Noordergraaf staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Jan Willem van Rooij staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Janneke Bakker staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Jasper Neefe staat geregistreerd op Verbintenissenrecht 

• Jenna Athaulla staat geregistreerd op Financieel recht 

• Jenneke van Veen staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Jeroen Janssen staat geregistreerd op Belastingrecht 

• Jochem van der Wal staat geregistreerd op Belastingrecht 
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• Joep Ottervanger staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Joris Dunki Jacobs staat geregistreerd op Insolventierecht 

• Judith Raijmakers staat geregistreerd op Financieel recht 

• Julia Bausch staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Kayleigh Bemelmans staat geregistreerd op Arbeidsrecht 

• Kim de Bruijn staat geregistreerd op Insolventierecht 

• Kim Koops staat geregistreerd op Financieel recht 

• Kim Leyendeckers staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Kim Lucassen staat geregistreerd op Privacyrecht en ICT-recht 

• Kitty Lieverse staat geregistreerd op Financieel recht 

• Klaas Wiersma staat geregistreerd op Arbeidsrecht 

• Laurie Kuijpers staat geregistreerd op Arbeidsrecht 

• Leon Engelen staat geregistreerd op Financieel recht 

• Levien Wiggers staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht 

• Liedeke de Jonge staat geregistreerd op Economisch ordeningsrecht en Mededingingsrecht 

• Lisette van de Wouw-Scholz staat geregistreerd op Arbeidsrecht 

• Lonne Rooseboom staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Mane Bajadjan staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Marc Custers staat geregistreerd op Economisch ordeningsrecht 

• Marc Wiggers staat geregistreerd op Economisch ordeningsrecht 

• Margot Dadi - Tailleur staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Margriet Oostenrijk - van Baal staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Mariëtte van 't Westeinde staat geregistreerd op Financieel recht 

• Marijke van der Weide staat geregistreerd op Financieel recht 
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• Marit Bosselaar staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht 

• Mark Heddema staat geregistreerd op Financieel recht 

• Marloes Voorrips staat geregistreerd op Vastgoedrecht en Huurrecht 

• Martijn Rongen staat geregistreerd op Financieel recht 

• Martijn Schoonewille staat geregistreerd op Financieel recht 

• Martje de Jong staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Mathieu Halsema staat geregistreerd op Arbeidsrecht 

• Mathijs IJkhout staat geregistreerd op Arbeidsrecht 

• Mathijs Jansen staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Matthijs van Bohemen staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Maureen te Poel staat geregistreerd op Arbeidsrecht 

• Max Oosterhuis staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Max Radovic staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Maxime Verheul staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Melle Boevink staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht 

• Menno Baks staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Menno Borsboom staat geregistreerd op Gezondheidsrecht 

• Merel van Asch staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht en Verzekeringsrecht 

• Michaël Maters staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Michel Bosman staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht 

• Michelle Broere staat geregistreerd op Financieel recht 

• Michelle Carpentier staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Mijke Sinninghe Damsté staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Mila Plasmans staat geregistreerd op Vastgoedrecht 
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• Myrthe Bosch staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Myrthe Thomassen staat geregistreerd op Financieel recht 

• Niels van Weerdenburg staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht 

• Nina Orlic staat geregistreerd op Privacyrecht 

• Nino van der Meer Mohr staat geregistreerd op Financieel recht 

• Paul Visser staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Pauline Leegwater staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Peter Corten staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Philip van Verschuer staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Philippe Hezer staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Pjotr Heemskerk staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht 

• Rens Markus staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht 

• Rob Schrooten staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Robert Fröger staat geregistreerd op Economisch ordeningsrecht 

• Robin Struijlaart staat geregistreerd op Economisch ordeningsrecht 

• Robin van der Ham staat geregistreerd op Arbeidsrecht 

• Roderik Boogaard staat geregistreerd op Financieel recht 

• Roel Fluit staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Roland de Vlam staat geregistreerd op Economisch ordeningsrecht 

• Romy Akkermans staat geregistreerd op Arbeidsrecht 

• Romy Menasalves Garrones staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht 

• Roos van den Berg staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Ruben den Hollander staat geregistreerd op Financieel recht 

• Rutger Noordermeer staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht en Verzekeringsrecht 
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• Sandrine Lekkerkerker staat geregistreerd op Belastingrecht 

• Sebastiaan Verkerk staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Sharita Willigenburg staat geregistreerd op Financieel recht 

• Sidney Berendsen staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht 

• Skander Kedri staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Sonia Jager staat geregistreerd op Verbintenissenrecht 

• Sophie van Engelen staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Steven Lucas staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Stijn Werdmölder staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Susanne Langenberg staat geregistreerd op Financieel recht 

• Susanne van Breukelen staat geregistreerd op Strafrecht 

• Suzanne Bezemer staat geregistreerd op Gezondheidsrecht 

• Thies Sanders staat geregistreerd op Belastingrecht 

• Timo Huisman staat geregistreerd op Vastgoedrecht 

• Tom Claassens staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht 

• Tom van Helmond staat geregistreerd op Gezondheidsrecht 

• Victor van Ahee staat geregistreerd op Bestuursrecht en Omgevingsrecht 

• Victor van Nuland staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Vilmar Feenstra staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Vincent Vroom staat geregistreerd op Insolventierecht 

• Vivienne Versluis staat geregistreerd op Omgevingsrecht 

• Wendy Pronk staat geregistreerd op Financieel recht 

• Wijnand Meijer staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Wilco Oostwouder staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 



 

0 

  

 

8/8 

 

 

• Willem Jarigsma staat geregistreerd op Financieel recht 

• Willem-Friso Haagsma staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht 

• Wouter Kros staat geregistreerd op Ondernemingsrecht 

• Yannick Geryszewski staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht 

• Youssef El Harchaoui staat geregistreerd op Arbeidsrecht 

 

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de 

Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd 

hoofdrechtsgebied. 


