
 

 

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

rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: 

 
 
a. S.E.M.A. Abbady staat geregistreerd op Informatierecht; 

 
b. J. Apon staat geregistreerd op Bestuursrecht (Bestuursprocesrecht én Europees recht én 

Handhavingsrecht) en Economisch ordeningsrecht (Telecommunicatierecht); 

 
c. Y. Aziz staat geregistreerd op Arbeidsrecht; 

 
d. C.M. Baartmans staat geregistreerd op Privacy recht; 

 
e. T. Beetstra staat geregistreerd op Bestuursrecht en Economisch ordeningsrecht 

(Mededingingsrecht); 
 

f. W.P. Bongaerts staat geregistreerd op Belastingrecht; 

 
g. G.J. Brugman staat geregistreerd op Financieel recht; 
 
h. L.E. den Butter staat geregistreerd op Informatierecht (IT recht) en Verbintenissenrecht 

(Agentuur en distributie); 

 
i. R. van Buuren staat geregistreerd op Ondernemingsrecht; 

 
j. A.M.B. Chao staat geregistreerd op Aanbestedingsrecht en Vastgoedrecht (Bouwrecht) 
 
k. G. Danilović staat geregistreerd op Algemene praktijk; 
 
l. S.C.G. Dingenen staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (Beroepsaansprakelijkheid én 

Bestuurdersaansprakelijkheid én Fusies en overnames én Vennootschappen én Verenigingen en 
stichtingen); 

 
m. N.Q. Dorenbosch staat geregistreerd op Intellectueel eigendomsrecht; 

 
n. T. Douma staat geregistreerd op Intellectueel eigendomsrecht; 

 
o. B.D.P. van der Eijk staat geregistreerd op Algemene praktijk; 

 
p. P. van Gemert staat geregistreerd op Intellectueel eigendomsrecht; 
 
q. M.J. Geus staat geregistreerd op Bestuursrecht (Handhavingsrecht) en Economisch 

ordeningsrecht (Telecommunicatierecht); 

 
r. L. Grijpma staat geregistreerd op Algemene praktijk (Burgerlijk recht); 
 
s. Ph.A. Hartman staat geregistreerd op Arbeidsrecht (Collectief ontslag én Internationaal 

arbeidsrecht én Medezeggenschap) 
 
t. M.T.C. van den Heuvel staat geregistreerd op Algemene praktijk (Burgerlijk recht); 

 
u. M.A. Huisman staat geregistreerd op Arbeidsrecht (Collectief ontslag én Internationaal 

arbeidsrecht én Medezeggenschap) 

 
v. I.L.S. IJzerman staat geregistreerd op Belastingrecht; 

 
w. A. Killan staat geregistreerd op Intellectuele eigendomsrecht; 



 

 

 
x. J.I. Kohlen staat geregistreerd op Aanbestedingsrecht en Economisch ordeningsrecht 

(Mededingingsrecht); 

 
y. W. Kroeze staat geregistreerd op Algemene praktijk (Burgerlijk recht) en Burgerlijk procesrecht 

(Litigation); 
 
z. D.P. Kuipers staat geregistreerd op Aanbestedingsrecht en Economisch ordeningsrecht 

(Mededingingsrecht); 
 
aa. J. van der Lee staat geregistreerd op Verbintenissenrecht (Agentuur en distributie); 

 
bb. S.A. Lodder staat geregistreerd op Intellectuele eigendomsrecht; 
 
cc. J.T. Maalderink staat geregistreerd op Algemene praktijk (Burgerlijk recht); 

 
dd. M. Moeliker staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (Fusies en overnames én 

Vennootschappen én Verenigingen en stichtingen); 

 
ee. C.G.P. Molle staat geregistreerd op Intellectuele eigendomsrecht; 
 
ff. R. van Neck staat geregistreerd op Informatierecht en Verbintenissenrecht; 
 
gg. W.E. Pors staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht (Litigation), Intellectueel eigendomsrecht 

en Onderwijsrecht; 
 
hh. M. Rieger-Jansen staat geregistreerd op Intellectueel eigendomsrecht; 
 
ii. H.C.K. Senden staat geregistreerd op Arbeidsrecht; 
 
jj. F. Simons staat geregistreerd op Economisch ordeningsrecht (Telecommunicatierecht); 
 
kk. W.A.M. Steenbruggen staat geregistreerd op Algemene praktijk (Bestuursrecht), Economisch 

ordeningsrecht (Telecommunicatierecht) en Privacy recht; 
 

ll. E.M. Tjon-En-Fa staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht (Litigation), Verzekeringsrecht en 
Cassatie (Civiel); 

 
mm. O.G. Trojan staat geregistreerd op Informatierecht (Mediarecht); 

 
nn. A.M.W. van Vlodrop staat geregistreerd op Arbeidsrecht; 
 
oo. P.M. Vos staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (Beroepsaansprakelijkheid én 

Bestuurdersaansprakelijkheid én Fusies en overnames én Vennootschappen én Verenigingen en 
stichtingen); 

 
pp. P.M. Waszink staat geregistreerd op Algemene praktijk (Bestuursrecht); 

 
qq. R.G. Waterman staat geregistreerd op Economisch ordeningsrecht (Telecommunicatierecht); 

 
rr. A.M. van der Wal staat geregistreerd op Intellectuele eigendom; 

 
ss. S.E. Welbergen staat geregistreerd op Verbintenissenrecht; 

 
tt. M.A.A. van Wijngaarden staat geregistreerd op Intellectueel eigendomsrecht; 
 
uu. M.C. Wurfbain staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (Fusies en overnames én 

Vennootschappen én Verenigingen en stichtingen). 

 



 

 

 
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. 

 


