
 

 

 

De algemene voorwaarden van Meijburg & Co, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zijn jegens een ieder van toepassing op alle door Meijburg & Co te verrichten werkzaamheden en te 

verlenen diensten. Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348 en is aangesloten bij de 

wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee. De algemene voorwaarden zijn te 

vinden op de website van Meijburg & Co (http://www.meijburg.nl/algemenevoorwaarden) en worden op verzoek toegestuurd. 

 

Kantoorregistratie advocaten Meijburg & Co 

cf art 6.32 Verordening op de advocatuur 

 

 

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende rechtsgebieden in het 
rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: 
 

a. prof. mr. J. Bellingwout staat geregistreerd op rechtsgebied belastingrecht 
b. mr. A.F. Mariani staat geregistreerd rechtsgebied belastingrecht 
c. prof. mr. O.C.R. Marres staat geregistreerd op rechtsgebied belastingrecht 
d. mr. V.V. Stubenrouch staat geregistreerd op rechtsgebied belastingrecht 
e. mr. G. van Dam staat geregistreerd op rechtsgebied belastingrecht 
f. mr. P.J.B. Theeuwes staat geregistreerd op rechtsgebied ondernemingsrecht 

 
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 rechtsgebied. 

 

Law firm registration advocates Meijburg & Co 

 

The advocates listed below have registered the following principal legal practice area in 
the Netherlands Bar’s register of legal area:  
 

a. prof. mr. J. Bellingwout is registered for legal practice area tax law 
b. mr. A.F. Mariani is registered for legal practice area tax law 
c. prof. mr. O.C.R. Marres is registered for legal practice area tax law  
d. mr. V.V. Stubenrouch is registered for legal practice area tax law 
e. mr. G. van Dam is registered for legal practice area tax law 
f. mr. P.J.B. Theeuwes is registered for legal practice area company law 

 
Based on this registration, they are required to obtain ten training credits per calendar 
year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set 
by the Netherlands Bar. 

 

 

Referentie PJBT/2021/0887/  

 



 

 

Meijburg Legal is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het 

Handelsregister onder nummer 66939569 en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke 

entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee. 

 

 

Kantoorregistratie advocaten Meijburg Legal 

cf art 6.32 Verordening op de advocatuur 

 

 

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende rechtsgebieden in het 
rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: 

1. mr. F.J.M.E. Koppenol staat geregistreerd op rechtsgebied ondernemingsrecht 
en insolventierecht. 

2. mr. M.A. Bolkenstein staat geregistreerd op rechtsgebied ondernemingsrecht, 
financieel recht en insolventierecht. 

3. mr. M.A. Jaeger staat geregistreerd op rechtsgebied financieel recht. 
4. mr. A. de Pril staat geregistreerd op rechtsgebied ondernemingsrecht. 
5. mr. M. van Veen staat geregistreerd op rechtsgebied ondernemingsrecht. 

 
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 rechtsgebied. 

 

Law firm registration advocates Meijburg Legal 

 

The advocates listed below have registered the following principal legal practice area in 
the Netherlands Bar’s register of legal area:  

 
a. mr. F.J.M.E. Koppenol is registered for legal practice area corporate law and 

insolvency law. 
b. mr. M.A. Bolkenstein is registered for legal practice area corporate law, financial 

law and insolvency law. 
c. mr. M.A. Jaeger is registered for legal practice area financial law. 
d. mr. A. de Pril is registered for legal practice area corporate law. 
e. mr. M. van Veen is registered for legal practice area corporate law. 

 
Based on this registration, they are required to obtain ten training credits per calendar 
year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set 
by the Netherlands Bar. 

 

 

Referentie JM/10-05-21/  
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