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Bestuursrechtexpert Jannetje Bootsma benoemd tot partner Pels Rijcken 
 

Den Haag, 4 januari 2017 - Het Haagse advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken & 
Droogleever Fortuijn heeft Jannetje Bootsma (1976) per 1 januari 2017 benoemd tot partner. 
Hiermee versterkt het kantoor zijn positie op het gebied van het bestuursrecht. 
 

Jannetje Bootsma heeft zich gespecialiseerd in het brede terrein van het bestuursrecht. 
Haar voorliefde ligt bij het adviseren van, meedenken met en optreden voor 
overheden. Jannetje heeft zich verder gespecialiseerd in het telecommunicatierecht en 
het onderwijsrecht, en is ook vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Onderwijsrecht. Ook zaken op het terrein van openbare orde 

(burgemeestersbevoegdheden), volkshuisvesting en artikel 1 Eerste Protocol EVRM nemen in haar 
praktijk een bijzondere plaats in. Jannetje wordt aanbevolen in de legal directories Chambers Europe 
en Legal 500. 
 
Jannetje Bootsma: “Pels Rijcken is hét toonaangevende kantoor voor de overheid. Dat past heel goed 
bij mij: mijn hart ligt bij het optreden voor en meedenken met overheden. Ik kijk er naar uit de praktijk 
voor overheden verder te versterken. ” 
 
Alain de Jonge, bestuursvoorzitter Pels Rijcken: “Jannetje heeft  zich de afgelopen jaren ontwikkeld 
tot bestuursrechtexpert. Zij is in staat om vanuit het juiste perspectief op strategisch niveau met haar 
cliënten mee te denken. Met haar benoeming voegen we een ambitieuze en talentvolle advocaat aan 
onze partnergroep toe en versterken we onze positie op het gebied van het bestuursrecht.” 
 

 
Over Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 
Pels Rijcken behoort tot de top van advocaten en notarissenkantoren in Nederland. Met ruim 160 
advocaten en notarissen lossen wij actuele vraagstukken op die niet alleen juridisch ingewikkeld zijn, 
maar ook complex vanwege hun maatschappelijke impact. Pels Rijcken werkt voor centrale en 
decentrale overheden als ook voor ondernemingen in binnen- en buitenland.  
Kijk voor meer informatie op www.pelsrijcken.nl en www.werkenbijpelsrijcken.nl 
 
Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Caroline Weijers via 070 - 515 3758 of 

cs.weijers@pelsrijcken.nl 
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