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1. Woord vooraf 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wetwinkel Amsterdam over het academisch jaar 

2015/2016. Met dit verslag is geprobeerd om een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld weer 

te geven van de werkzaamheden, het beleid en de actuele ontwikkelingen binnen de 

Wetwinkel van het afgelopen jaar. Tevens zal er verantwoording worden afgelegd over het 

financiële beleid gevoerd in 2015. 

 

Stichting Wetwinkel Amsterdam is een betrekkelijk kleine en vooral hechte stichting, 

gevestigd in het hart van Amsterdam. Al dertig jaar verlenen wij op vrijwillige basis gratis 

rechtshulp aan Amsterdammers en andere hulpzoekenden uit Amsterdam en omstreken. Ook 

in dit jaar hebben - net als voorgaande jaren – vele cliënten de Wetwinkel weten te vinden 

om hun juridische problemen aan ons voor te leggen.  

 

Het aantal cliënten dat wij hebben voorzien van juridisch advies of juridische bijstand is ten 

opzichte van het jaar 2014/2015 licht toegenomen. Helaas zitten we nog steeds niet op het 

niveau van enkele jaren terug. Mogelijk heeft dit te maken met de verhoging van de eigen 

bijdrage in gerechtelijke procedures en de hogere drempel die cliënten sinds deze invoering 

ervaren. Om deze terugval van afgelopen jaar weer iets terug te dringen hebben we het 

afgelopen jaar veel tijd gestoken in de naamsbekendheid van de Wetwinkel. Zo zijn we het 

afgelopen maanden druk bezig geweest met het opzetten van een Google adwords campagne. 

Via het Google Ad Grants program heeft de Wetwinkel maandelijks een budget van 10.000 

dollar beschikbaar gesteld gekregen van Google om mee te adverteren. Deze campagne zal 

per 1 september 2016 gestart worden, we verwachten hierdoor een flinke impuls aan cliënten 

te genereren. Daarnaast hebben we ook via andere kanalen veel aandacht besteed aan de 

publiciteit van de Wetwinkel. Deze extra aandacht zien we ook terug in de bezoekende 

cliënten; 47 cliënten van de 116 die ons aangaven op het cliëntenformulier hoe zij bij de 

Wetwinkel terecht zijn gekomen, gaven aan de Wetwinkel via Facebook/internet te kennen. 

Dit is meer dan 40%, wat dus laat zien dat dit een belangrijk medium is. 

 

In het tweede deel van 2016 hopen wij deze stijgende lijn door te kunnen zetten, maar nog 

veel belangrijker de kwaliteit te handhaven, als kleine hechte stichting staat dit boven de 

kwantiteit. Veel cliënten zien de Wetwinkel als laatste strohalm bij hun juridische 

problemen, en het is dan ook belangrijk en een uitdaging voor de Wetwinkel om met de 

beperkte middelen zo veel mogelijk mensen te ondersteunen bij deze juridische problemen. 

De Wetwinkel heeft zich afgelopen jaar gekenmerkt door velen succesvolle procedures, 

beruchte brieven en telefoontjes en praktische adviezen. 

 

Tot slot wil ik graag namens het bestuur mijn dank uitspreken aan alle medewerkers, de 

Raad van Toezicht, de begeleiders, de Universiteit van Amsterdam en de Raad voor de 

Rechtsbijstand als subsidieverstrekkers van de Stichting Wetwinkel. Dankzij jullie is de 

Wetwinkel een waar begrip in Amsterdam waar alle hulpbehoevenden terecht kunnen met 

hun juridische vragen.  

 

Namens het bestuur, 

Christiaan Steenken  



 

 

2. Over de Wetwinkel  

 

 

Elke dinsdag- en donderdagavond komen 14 enthousiaste rechtenstudenten van de 

Universiteit van Amsterdam bijeen om de juridische vragen te beantwoorden van hun 

cliënten. De meeste uiteenlopende zaken passeren hier de revue. Van afvallende pruiken of 

motors die het uitzicht verpesten tot de echte juridische problematiek van mensen die op 

onrechtvaardige wijze ontslagen zijn of onterecht hun huis uit worden gezet. Als 

wetwinkelier ben je vaak laatste strohalm van mensen. Als je bij de Wetwinkel komt werken, 

is dit voor anderhalf jaar. In het begin word je begeleid door een oudere wetwinkelier, totdat 

je zelf klaar bent om iemand op te leiden.  

 

Stichting Wetwinkel Amsterdam vierde dit jaar haar dertigjarig lustrum. Deze mijlpaal werd 

onder andere gevierd met een weekend vol activiteiten. Er waren hierbij ook ontzettend veel 

oud-wetwinkeliers aanwezig, die zich in de afgelopen 30 jaar met veel enthousiasme hebben 

ingezet voor de Wetwinkel. Eén van de activiteiten was de conferentie over de rol van de 

nieuwe advocaat. Conclusie van de avond: ondanks het feit dat steeds meer juridisch werk 

gaat verdwijnen, zal de Wetwinkel zijn rol niet verliezen gezien het maatschappelijke aspect 

van de Wetwinkel. Goed nieuws voor de wetwinkeliers die met ontzettend veel plezier en 

verbazing de cliënten helpen.  

 

Bij de Wetwinkel behandelen wij zaken op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, 

consumentenrecht, bestuursrecht en overige civiele zaken. Aangezien niet ieder rechtsgebied 

aan bod komt in de bachelor, worden er regelmatig scholingen georganiseerd voor de 

wetwinkeliers. Deze scholingen worden verzorgd door advocaten, die vaak zelf ook bij de 

Wetwinkel hebben gewerkt. Een hart voor de Wetwinkel hou je dus voor de rest van je leven. 

Het is niet alleen leuk om eens meer te leren over een rechtsgebied, maar ook om eens een 

kijkje te nemen in de keuken van een kantoor. Zo doe je goede ideeën op voor je toekomst. 

 

Behalve dat je ontzettend veel leert en je altijd 100% inzet voor je cliënt, is het ook altijd heel 

gezellig bij de Wetwinkel. Na het spreekuur wordt er altijd even geborreld en regelmatig 

doen we iets leuks met z’n allen. Ieder jaar vindt het Wetwinkelweekend plaats waarbij je 

eens de tijd hebt ook een weekend je medewetwinkeliers te leren kennen in een willekeurige 

stad in Europa. Kortom, als je bij de Wetwinkel komt werken doe je een hoop kennis over 

verschillende rechtsgebieden. Ontmoet je een hoop gezellige ambitieuze mensen. Maar heb je 

het bovenal ontzettend leuk. 

 

Merel Vermorken  

Universiteit van Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. De rechtshulp 

Cliënten kunnen tijdens de spreekuren langskomen of telefonisch advies vragen. Relatief 

eenvoudige vragen worden telefonisch beantwoord. Omdat het vaak van belang is de stukken, 

die op de zaak betrekking hebben te kunnen inzien, worden de bellers regelmatig uitgenodigd 

om langs te komen. 

De vragen en problemen betreffen de meest uiteenlopende onderwerpen en rechtsgebieden. 

Het kost soms veel moeite om tijdens de spreekuren de juridisch relevante feiten en 

omstandigheden op tafel te krijgen. Dit komt enerzijds door het gegeven dat cliënten zelf 

vaak onvoldoende of niet juridisch onderlegd zijn om hun probleem concreet aan te stippen. 

Anderzijds is ook het niet eigen zijn van de Nederlandse of Engelse taal een bemoeilijkende 

factor. Door wekelijkse confrontatie met deze problematiek tijdens de spreekuren worden de 

medewerkers hierin gaandeweg steeds meer ervaren en vinden zij steeds meer hun weg in 

deze rechtspraktijk. 

Vaak krijgt de cliënt direct tijdens het spreekuur advies over hoe hij zijn zaak het beste kan 

aanpakken. In andere gevallen kan een eerste gesprek met een cliënt het begin van een zaak 

zijn. Zaken worden door twee medewerkers gezamenlijk ingenomen. Deze bekijken dan de 

juridisch onderdelen van de kwestie, veelal op basis van bestudering van literatuur en 

jurisprudentie, eventueel met hulp van een begeleider. Als dit in het belang van de cliënt is, 

dan neemt de medewerker contact met de wederpartij op. Vervolgens wordt de cliënt 

geïnformeerd over de uitkomst van dit contact en de stand van zaken. In overleg met hem kan 

besloten worden de wederpartij een brief te schrijven, bijvoorbeeld om deze aan te manen 

zijn verplichtingen na te komen.  

Het kan voor komen dat de Wetwinkel namens een cliënt de wederpartij dagvaardt. Daarnaast 

gebeurt het dat de Wetwinkel cliënten als gemachtigde bijstaat in procedures waarin zij 

gedaagde zijn. In beginsel wordt echter geprobeerd de zaken in der minne te schikken. 

Procedures zijn vanwege de daaraan verbonden kosten, risico’s en lange duur vaak erg 

bezwarend voor cliënten. Wanneer het om kleine vorderingen gaat, die in de regel meer geld 

zullen kosten dan dat het oplevert, adviseren wij de cliënt dan ook altijd om te schikken.  

In beginsel staat de Wetwinkel cliënten bij in procedures die geldvorderingszaken betreffen 

tot een bedrag van € 5000,-, loonvorderingszaken (waarvoor geen maximum geldt) en 

huurzaken. Wanneer de belangen die op het spel staan echter te ‘groot’ zijn, dan wordt de 

cliënt doorverwezen. In zaken die in eerste instantie aan de Rechtbank (niet zijnde de sector 

kanton) moeten worden voorgelegd, moet de Wetwinkel cliënten ook doorverwijzen naar 

advocaten gespecialiseerd in het betreffende rechtsgebied. In procedures voor de Rechtbank 

heeft de cliënt immers een raadsman nodig en de Wetwinkel kan niet als zodanig optreden. 

  



 

 

4. Overzicht werkzaamheden 

 

In het jaar 2015/2016 heeft de Wetwinkel 239 cliënten van juridisch advies voorzien 

gedurende 88 spreekuren. Per avond werden er gemiddeld 3 nieuwe cliënten geholpen. De 

cliënten die al eerder een intakeformulier hadden ingevuld, zijn hierin niet meegenomen. De 

Wetwinkel adviseert de cliënten die ons tijdens spreekuur bellen in het telefoongesprek 

meestal om langs te komen, tenzij de vraag eenvoudig genoeg is om direct te beantwoorden 

en/of door te verwijzen. In onderstaande tabel zijn de vragen van cliënten gerangschikt naar 

categorie. Hierna zal per rechtsgebied worden beschreven wat de rechtsgebieden precies 

inhouden. N.B.: telefoongesprekken en directe doorverwijzingen zijn niet meegerekend.  

Rechtsgebied 2014/2015 (aantal) % 2015/2016 (aantal) % 

Arbeidsrecht   44 19 % 58 24% 

Huurrecht   54 23 % 51 21% 

Sociaal zekerheidsrecht   10   4 % 8 3% 

PFE     5   2 % 11 5% 

Algemeen civiel   75 32 % 71 30% 

Bestuursrecht   25 11 % 21 9% 

Strafrecht     2   1 % 1 <1% 

Vreemdelingen     1 <1% 2 1% 

Overig   15   6 % 16 7% 

Totaal 231 100% 239 100% 

 

Arbeidsrecht 

Veel van de vragen op dit gebied gaan over onregelmatige afwikkelingen van 

arbeidsovereenkomsten en de hieruit voortkomende loonvorderingen, geschillen over 

vakantiedagen, al dan niet redelijke concurrentiebedingen, etc. Ook komen er veel vragen 

over ontslagbescherming bij ziekte of zwangerschap. Tevens komen er regelmatig cliënten 

die uitleg verzoeken over de inhoud van hun arbeidscontract en de verhouding tussen de 

inhoud hiervan en de verplichtingen en rechten die voortvloeien uit de van toepassing zijnde 

CAO. Nieuw dit jaar waren het aantal vragen over de afschaffing van de VAR-verklaring. 

 

Huurrecht 

Het merendeel van de vragen binnen dit rechtsgebied gaat over de vraag of de 

huurbeëindiging rechtmatig is geschied. Ook vragen over onderhuur komen aan de orde, met 

name over de rechten die de onderhuurder tegen de hoofdverhuurder/eigenaar geldend kan 

maken. Voorts komen er vragen over medehuurderschap, over de jaarlijkse huurverhoging, 

over achterstallig onderhoud en het niet-terugkrijgen van de borg.  

 

Sociaal verzekeringsrecht 

Vragen in deze categorie hebben vooral betrekking op de Wet Werk en Bijstand, de 

Werkloosheidswet, de WAO, de WIA en de verschillende uitvoeringsinstanties van deze 

wetten. Dit is een belangrijke categorie voor de Wetwinkel, omdat zich hierin vaak de meest 

schrijnende problemen voordoen, die vaak gerelateerd zijn aan uitkeringen en toelages. De 

vragen in deze categorie zijn vaak gecombineerd met arbeidsrechtelijke problemen. 

 

 



 

 

Personen-, familie- en erfrecht 

De Wetwinkel vervult op dit gebied voor cliënten vooral een informatieve en oriënterende 

functie. Zaken dienen immers meestal in eerste instantie bij de rechtbank. De informatie die 

de Wetwinkel verschaft, heeft met name betrekking op de rechtsgevolgen van het erkennen 

van kinderen, echtscheidingsprocedures en de afwikkeling van nalatenschappen. Met 

betrekking tot dit rechtsgebied vindt gerichte doorverwijzing plaats naar notarissen en 

advocaten. 

 

Algemeen civiel recht 

Deze categorie bevat vragen van zeer uiteenlopende aard. Een groot deel gaat over 

verbintenissenrecht, en in het bijzonder consumentenrecht. Regelmatig komen cliënten met 

geschillen over de kwaliteit van geleverde goederen of over garantiebepalingen. Daarnaast 

komt men met problemen betreffende de naleving van overeenkomsten tussen zowel 

particulieren, maar ook tussen particulieren en ondernemingen. Verder zijn er veel vragen 

over aansprakelijkheidsrecht, bijvoorbeeld in verband met verkeersschade en letselschade. 

  

Bestuursrecht 
Deze categorie betreft vragen inzake het aanvragen van vergunningen en het maken van 

bezwaar tegen afwijzing ervan. Ook verkeersboetes vallen tegenwoordig vaak onder het 

bestuursrecht. In deze categorie vallen eveneens de problemen met de Dienst Uitvoering 

Onderwijs omtrent de studiefinanciering. Naast het starten van procedures namens cliënten 

wordt ook tijd besteed aan het uitleggen van beslissingen van bestuursorganen aan cliënten. 

Besluiten worden inhoudelijk vaak onvoldoende onderbouwd en brieven van 

overheidsinstanties blijken voor cliënten vaak lastig te begrijpen. Daarnaast zijn cliënten vaak 

onbewust van de strikte termijnen die bestuursorganen hanteren, waardoor ze hun rechten 

gemakkelijk kunnen verspelen. 

 

Strafrecht 

De Wetwinkel heeft op dit gebied niet voldoende specialistische kennis in huis om cliënten te 

adviseren. Af en toe komen cliënten met vragen over dagvaardingen of transactievoorstellen 

van de Officier van Justitie. De Wetwinkel adviseert hen wel over hun positie, maar verwijst 

dit soort zaken in de regel door naar een advocaat of naar de Strafrechtswinkel.  

 

Overig 

Onder deze categorie vallen alle overige vragen. Vragen over belastingrecht worden direct 

doorverwezen naar de Belastingwinkel of de Belastingdienst. Daarnaast heeft de Wetwinkel 

vaak met praktische vragen te maken, zoals hoe een abonnement opgezegd moet worden en 

waar iemand terecht kan met zijn vragen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De Wetwinkel staat ook cliënten bij in gerechtelijke procedures, zoals in procedures bij de 

geschillencommissie, procedures bij de kantonrechter en bij de bestuursrechter. In het 

academisch jaar 2015/2016 hebben medewerkers van de Wetwinkel 7 keer geprocedeerd.  

- Bongiovanni/Broere, lopende zaak, in afwachting aanvullende stukken 

(Merel/Wouter) 

- Renou/Direct Capital BV, lopende zaak, uitstel wederpartij (Marisa/Floris) 

- Zonneveld/MVGM,  2016, schikking direct voorafgaand aan de zitting 

(Mariska/Wouter) 

- Wildeboer/Tomlow, begin 2016, vonnis (Liselotte/Christiaan) 

- Thamarassry/ING, februari 2016, schikking direct voorafgaand aan de zitting 

(Sophie/Bart)  

- Garagna/Rabta, juli 2015, zaak geschikt (Mariëlle/Robert-Jan) 

- Riedewald/Raad van Rechtsbijstand, oktober 2015 beroepsprocedure (Robert-Jan 

/Rens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Lustrum  

Dit jaar hadden de Wetwinkeliers een lustrum te organiseren. Ter ere van het 30 jarig bestaan 

van Stichting Wetwinkel Amsterdam zijn er een aantal activiteiten georganiseerd. In 

september was dit een extra spreekuur op Roeterseiland, aangezien de Wetwinkel daar binnen 

twee jaar naartoe zal verhuizen. Alle wetwinkeliers zijn bij dit spreekuur aanwezig geweest 

om cliënten op deze locatie te hulp te staan. Op vrijdag hebben wij op de Oude manhuispoort 

een evenement gehouden waar alle huidige en oud-wetwinkeliers welkom waren. Hier was 

een bandje, twee sprekers en een borrel met allerlei hapjes. Oud Wetwinkeliers waren erg 

enthousiast elkaar weder te zien en het symposium was een groot succes waarna het 

feestgedruis in onze stamkroeg het Gasthuys werd voortgezet. Zaterdagochtend is er met 

stralende zon gevaren door de grachten met de wetwinkeliers van de afgelopen paar jaar. 

Hierna is er nog gezamenlijk een drankje gedronken om het lustrum van Stichting Wetwinkel 

vrolijk af te sluiten.  

Lotte Kehrer 

Universiteit van Amsterdam 

 

  



 

 

6. Beleid 2015/2016 

Het afgelopen academische jaar is binnen de Wetwinkel geprobeerd om de hulpverlening nog 

efficiënter te laten verlopen. Daarnaast is getracht om zowel het plezier in het werken voor de 

Wetwinkeliers, alsook het bezoeken van de Wetwinkel voor de cliënten, te behouden. Om dit 

te bereiken ligt een belangrijke taak bij het bestuur, maar ook de commissies van de 

Wetwinkel dragen hier aan bij. Hieronder zal per commissie kort worden toegelicht welke 

werkzaamheden er het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.  

Boeken/sfeercommissie  
De boeken- en sfeercommissie heeft zich het afgelopen jaar voornamelijk bezig gehouden 

met ondersteunende werkzaamheden zoals de aanschaf van pennen, postzegels, stiften etc. 

Daarnaast zijn er nieuwe edities wettenbundels verzorgd van zowel Kluwer als Vermande. 

Dit jaar heeft de commissie bovendien het versturen van kerstkaarten naar de begeleiders 

geïntroduceerd dat erg positief door hen werd ontvangen. Ook is het nieuwe 

archiveersysteem bijgehouden en geoptimaliseerd, om het papierwerk zo efficiënt en 

overzichtelijk mogelijk te verwerken.  

Scholingscommissie  
Er hebben twee scholingen plaatsgevonden. Een scholing dagvaardingschrijven bij Certa 

Legal en een scholing arbeidsrecht bij Pallas advocaten. De wetwinkeliers waren hier erg 

enthousiast over. Niet alleen over de scholing zelf maar ook over het bezoeken van de 

kantoren. Beiden scholingen waren bovendien zeer welkom. Regelmatig worden er 

dagvaardingen geschreven, terwijl de wetwinkeliers hier nog maar weinig ervaring mee 

hebben. Wat betreft het arbeidsrecht komen er veel cliënten met vragen op dit gebied terwijl 

er slechts twee wetwinkeliers zijn die een minor arbeidsrecht hadden gevolgd.    

Publiciteitscommissie  
Er is dit jaar zeer veel aandacht besteed aan het bereiken van nieuwe cliënten via social 

media. Het bestuur heeft een extra lid aan de publiciteitscommissie toegevoegd die zich in het 

bijzonder op de Facebookpagina richt. En met resultaat: er zijn afgelopen jaar meer dan 

10.000 mensen bereikt met onze berichten. Ook voor de sollicitatiecommissie blijkt dit een 

belangrijke tool, nu het bericht voor de openstaande vacatures van 28 april meer dan 3.300 

mensen heeft bereikt. Ook dit jaar staat de Wetwinkel weer in ‘de Gids’ die verstrekt wordt 

bij de studenten Kluwer bundels, het stukje uit de Gids over de Wetwinkel leest u hierboven 

in punt 2. Daarnaast hebben we ook een fraai nieuw visitekaartje ontworpen en gedrukt waar 

ook de derdenrekening is aan toegevoegd nu het vaak voorkwam dat de rekeningen door 

cliënten door elkaar werden gehaald en de penningmeester hierdoor vaak correctieboekingen 

moest maken. 

Sollicitatiecommissie  
Na 1,5 jaar wordt een Wetwinkelier vervangen door een nieuwe medewerker. Het afgelopen 

jaar hebben er twee sollicitatierondes plaatsgevonden. In de aanloop naar deze rondes wordt 

publiciteit gegenereerd via het flyeren op de Oudemanhuispoort en collegepraatjes. Op deze 

open vacatures solliciteren gemiddeld 25 a 30 mensen per sollicitatieronde. Hiervan wordt 

ongeveer de helft uitgenodigd voor een gesprek. Elk lid van de sollicitatiecommissie is 

verplicht zich voor drie ronden te committeren. Na deze drie keer krijgen andere 

Wetwinkeliers de kans om aan de andere kant van de tafel plaats te nemen bij de 

sollicitatiegespreken. Dit jaar is er ook veel gesproken over de vorm van de sollicitatierondes. 

Er is iedere jaar veel animo maar weinig plek waardoor het niet voor iedereen mogelijk is om 



 

 

in deze commissie deel te nemen. Toch heeft het bestuur ervoor gekozen de huidige vorm te 

handhaven.  

Evenementencommissie  
Dit jaar zijn er weer veel leuke evenementen georganiseerd door de evenementencommissie. 

Zo hebben we in het begin van 2016 het jaar het nieuwjaarsdiner gehad wat weer een groot 

succes was. Gelukkig hebben we de foto`s nog zullen we maar zeggen. Verder zijn we in 

februari met alle Wetwinkeliers in drie auto’s naar België afgereisd voor het traditionele 

“Wetwinkelweekend”, alwaar wij met z’n allen een waanzinnig weekend meemaakten. We 

hebben onder andere met de groep een flinke mountainbiketocht afgelegd door La Roche-en-

Ardenne. Tijdens deze tocht werd en flink geklommen en geklauterd, waarbij men elkaar de 

helpende hand bood om het eindpunt te bereiken. Ook voor deze zomer staat er weer veel op 

de agenda, zo zal op 12 augustus de eindejaarsborrel bij Cafe Nel plaatsvinden en zullen we 

als Wetwinkeluitje met zijn allen gaan wakeboarden met een afsluitende BBQ. 

Computercommissie  

De computercommissie heeft via Google een maandelijkse donatie binnengehaald in de vorm 

van advertentietegoed voor Google. Hiervoor moest de Stichting wel een SBBI status 

toegewezen krijgen. Hier heeft het bestuur in voorzien. De campagne zal deze zomer gestart 

worden. Daarnaast is er onderhoud aan de bestaande database gepleegd. Vanwege de 

aankomende verhuizing is de realisering van de directe verbinding tussen de spreekuurlocatie 

en de Wetwinkelkamer geschrapt. Daarnaast is de website in een volledig nieuw jasje 

gestoken. 

Lustrumcommissie 
De lustrumcommissie is afgelopen zomer druk bezig geweest met het organiseren van het 

feest ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Wetwinkel in september 2015. In de 

aanloop naar het lustrum hebben zich verschillende obstakels geopenbaard. Een voorbeeld 

daarvan was het budget voor het lustrum, hiervoor had in de jaren daarvoor al gespaard 

moeten worden. Helaas was dit niet het geval en was er dus eigenlijk geen budget. Om deze 

problematiek tijdens het volgende lustrum in 2020 voor te zijn, heeft het Bestuur een 

draaiboek op laten stellen. Hierin is stap voor stap uitgewerkt wat de lustrumcommissie heeft 

gedaan, waar ze tegenaan zijn gelopen en hoe ze dit opgelost hebben. Ondanks het beperkte 

budget is de commissie er uiteindelijk toch in geslaagd om met de beperkte middelen een 

succes van het lustrum te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De belangrijkste bestuursbesluiten met motivatie op een rij:  

- Verhuizing Roeterseiland: in de zomer van 2017 zal de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid naar het Roeterseiland verhuizen. Dit betekent voor de Wetwinkel 

dat het kantoor in de Oudemanhuispoort niet meer gebruikt kan worden. Het is nog 

onduidelijk of het pand beneden waar spreekuur gedraaid wordt ook verbouwd zal 

gaan worden, en zodoende ook onbruikbaar wordt. Er is ons een nieuw pand op 

Roetereiland aangeboden. Echter is er nog geen duidelijkheid of dit pand uiteindelijk 

ook echt voor ons vrij zal komen. Het bestuur heeft in ieder geval kenbaar gemaakt 

aan welke eisen een mogelijk nieuwe pand zou moeten voldoen. Het is aan het 

volgende bestuur, als de plannen van de UvA duidelijker worden hier een concrete 

beslissing in te nemen. 

- Augustus gesloten: net als vorig jaar zal de Wetwinkel dit jaar opnieuw in augustus 

zijn gesloten. Dit komt omdat veel zowel veel Wetwinkeliers als cliënten die maand 

op vakantie zijn.  

- Op initiatief van de UvA is vorig jaar besloten dat alle voorzitters van de 

Amsterdamse rechtswinkels op bestuurlijk niveau gaan samen werken. Door de 

onoverzichtelijkheid werd dit wenselijk geacht. Eenmaal in de twee tot drie maanden 

zou er een vergadering worden georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn echter niet 

gerealiseerd. Wel is er onlangs contact geweest met de Belastingwinkel om te spreken 

over een mogelijk opknapbeurt van de spreekuur locatie. 

- De website van de Wetwinkel is volledig up-to-date gemaakt, zodat deze meer 

professionaliteit uitstraalt, maar ook zodat onze cliënten ons sneller weten te vinden.  

- Vanaf 1 september zal er een samenwerking ingaan met Lawspot.nl, dit is een 

onafhankelijke vergelijkingssite voor cliënten die een advocaat zoeken. De 

samenwerking houdt kort in dat wij alle PFE en strafrecht zaken doorsturen naar 

Lawspot.nl, en zij alle zaken waar een advocaat in eerste instantie nog niet meteen 

nodig is naar de Wetwinkel. Wij hebben er bewust gekozen om alleen PFE- en 

strafrecht zaken naar Lawspot.nl door te sturen omdat wij op alle overige 

rechtsgebieden al aangesloten (en begeleidende) kantoren hebben.  

- Door de computercommissie is er in 2015 een donatie binnengehaald van Google om 

gebruik te kunnen maken van Google Adwords. Hiervoor diende Stichting Wetwinkel 

Amsterdam wel aangemerkt te worden als een ANBI of SBBI. Met het bestuur is er 

gekozen voor de tweede optie in verband met openbaarmaking van gegevens die 

liever privé gehouden werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Winst en verliesrekening 2015 

Zie bijgevoegde PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Medewerkers, begeleiders en bestuur 2015/2016 

Medewerkers: 

 

-2015 (tot oktober) 

Rico Hiemstra 

 

-2015 (tot november) 

Eveline Verbeek 

Tristan Salomons 

 

-2015 (tot december) 

Mariëlle Berkhof 

Robert-Jan Hoos 

 

-2016 (tot juli) 

Christiaan Steenken 

Tessel van Zwieten de Blom 

Liselotte van der Kroef 

Lotte Kehrer 

 

-2016 (huidig; vanaf 1 juli) 

Mark van Steendelaar 

Janna Herrera Lujan 

Naomi Appelman 

Rosa Vaalburg 

Vincent van Empelen 

Mariska Zentveldt 

Jan-Willem Rip 

Wouter de Veer 

Bart Fennis 

Micha Cohen 

Sophie Bakker 

Merel Vermorken 

Rogier Melissen 

Floris Pameijer 

 

Bestuur 2015/2016 

Voorzitter*    - Christiaan Steenken 

Secretaris   - Tessel Van Zwieten de Blom 

Penningmeester 2015: - Mariëlle Berkhof 

Penningmeester 2016: - Sophie Bakker 

 



 

 

* Wegens omstandigheden heeft Lotte Kehrer haar bestuurstermijn als voorzitter niet 

volledig kunnen uitzitten. De taken zijn na stemming tijdens de Algemene Vergadering 

overgenomen door ondergetekende. Beiden hebben 6 maanden de positie als voorzitter 

bekleed. 

 

Raad van toezicht 2015/2016 

Voorzitter:   - Max Versteege 

Secretaris:   -  Debby Koopmans 

 

Begeleiders 2015/2016 

Mr. Arend Bouwman   - Hemony Advocaten 

Mr. Ted van Angeren   - Binnenstad Advocaten 

Mr. Judith Blom  - Binnenstad Advocaten 

Mr. Sanne van Ruitenbeek - Pallas Advocaten 

Mr. Jorrit Achterberg   - HNA Capital 

Mr. Mathieu Vreeswijk - Flinck Advocaten 

Mr. Vincent Melens  - Flinck Advocaten 

Mr. Rogier Visser  - Certa Legal Advocaten 

Mr. Lotte van Ginkel  - Eiffel 

Mr. Louise Vytopil  - Universiteit Utrecht 

Mr. Bas van Hulsenbeek  - ABN AMRO Bank 

                                                                                             

 

  



 

 

9. Contact 

Stichting Wetwinkel Amsterdam 

Oudemanhuispoort 2-3 

1012 CN Amsterdam 

 

Tel: 020-330 30 29 

Fax: 020-525 47 54 

 

info@wetwinkelamsterdam.nl 

www.wetwinkelamsterdam.nl 

facebook.com/wetwinkelamsterdam 

twitter.nl/wetwinkel 

 

Inloopspreekuur en telefonisch spreekuur 

Dinsdag- en donderdagavond tussen 19:00 en 20:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christiaan Steenken 

Voorzitter 

mailto:info@wetwinkelamsterdam.nl
http://www.wetwinkelamsterdam.nl/

