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

rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: 

1. mr. J.W. Bruidegom staat geregistreerd op Verbintenissenrecht en Burgerlijk procesrecht; 

2. mr. H.T. Flameling staat geregistreerd op Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht en 

Transport- en handelsrecht; 

3. mr. S.A. Gawronski staat geregistreerd op Bestuursrecht (en Bestuursprocesrecht en  

Europees recht en Handhavingsrecht), Verbintenissenrecht en Transport- en handelsrecht; 

4. mr. T. Giesbertz staat geregistreerd op Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht en 

Transport- en handelsrecht; 

5. mr. R. de Haan staat geregistreerd op Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, 

Transport- en handelsrecht en Verzekeringsrecht 

6. mr. A. van Hal staat geregistreerd op Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht en 

Transport- en handelsrecht; 

7. mr. L.R. van Hee staat geregistreerd op Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht en 

Transport- en handelsrecht; 

8. mr. S.C.P. Heideman staat geregistreerd op Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht en 

Verzekeringsrecht; 

9. mr. T. Holsbrink staat geregistreerd op Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht en 

Transport- en handelsrecht; 

10. mr. M.G.A. Kok staat geregistreerd op Letselschaderecht; 

11. mr. D.J. van der Kolk staat geregistreerd op Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, 

Verzekeringsrecht en Letselschaderecht; 

12. mr. J.A. Kruit staat geregistreerd op Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht en 

Transport- en handelsrecht; 

13. mr. M.A.W. van Maanen staat geregistreerd op Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht en 

Transport- en handelsrecht; 

14. mr. B. Neureiter di Torréro staat geregistreerd op Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht  

en Transport- en Handelsrecht;  

15. mr. W.C.P.A. van den Nouland staat geregistreerd op Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht  

en Transport- en handelsrecht; 

16. mr. S.M. Oude Alink staat geregistreerd op Verbintenissenrecht (en Agentuur en distributie), 

Burgerlijk procesrecht en Transport- en handelsrecht; 

17. mr. R.L.S.M. Pessers staat geregistreerd op Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht,  

Transport- en handelsrecht en Verzekeringsrecht;  



18. mr. V.R. Pool staat geregistreerd op Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht en                              

Transport- en handelsrecht; 

19. mr. W.D. Putz staat geregistreerd op Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht en  

Transport- en handelsrecht 

20. mr. R. Rutten staat geregistreerd op Verbintenissenrecht, Verzekeringsrecht en Letselschaderecht; 

21. mr. P.F. Salome staat geregistreerd op Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht en 

Transport- en handelsrecht; 

22. mr. T.A. Uildriks staat geregistreerd op Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht en                                     

Transport- en handelsrecht. 

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. 

 


