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Curriculum Vitae   mr. dr. Arnoud Johannes Noordam, advocaat  
 

  
________________________________________________________________________________ 
 
ACTIVITEITEN 
1995 - heden Advocaat en eigenaar van Noordam Advocatuur  
 (Oranje Nassaulaan 5 te Amsterdam, www.noordamadvocatuur.nl)  

• Advies- en procespraktijk op het gebied van het arbeidsrecht en 
het insolventierecht  

• Twintig jaar ervaring als faillissementscurator en bewindvoerder 
(1995 t/m 2014) 

1991 - 1995 Advocaat in dienst bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie. 4 jaar 
 
2005 – heden  Docent; eigenaar opleidingsinstituut www.wsnpcursus.nl  

• Verzorgen van cursussen, lezingen en colleges aan rechters, 
advocaten, fiscalisten, deurwaarders, bankmedewerkers, 
bewindvoerders en studenten, op het gebied van 
insolventierecht in het bijzonder het schuldsaneringsrecht. 

• Lezingen geven in VS, Ierland en Hongarije 
 

   Nevenactiviteiten  

• Bestuurslid Vereniging Vrienden Amsterdamse Binnenstad 2015 
– 2017  

• Voorzitter Commissie Kwaliteitszorg van de NVVK. Behandeling 
klachten over leden van de NVVK en advisering bestuur o.a. over 
toelating van nieuwe leden. 2012 – 2015 

• Voorzitter Tuchtcommissie Squashbond Nederland 1998 – 2001 

• Voorzittend redactielid WSNP Periodiek (over: 
schuldsaneringspraktijk en recht) en bestuurder van 
bijbehorende stichting. 2010 – 2021   

• Begeleiding spreekuur Rechtswinkel in Amsterdam. Vanaf 2000  
 
Relevante werkervaring en opleiding 
o Promotieonderzoek over wettelijke schuldsanering (Wsnp) en minnelijke schuldregeling – 

mede omvattend historisch onderzoek en rechtsvergelijkend onderzoek  
o Onderzoek naar en publicaties over onze stelsels van schuldhulp, beschermingsbewind en 

schuldsanering:  
▪ ‘Niet op naar vier maar terug naar één saneringstraject’, Wsnp Periodiek, febr. 2015 
▪ ‘Vereenvoudig het regeldoolhof bij schulden’, Sociaal Bestek, januari 2018 
▪ ‘Schuldhulp gaat stil ten onder’, NRC, 4 maart 2018 
▪ ‘Het is ‘1 voor 12’ voor de Wsnp – en J&V vraagt weer om een quick scan?’, Wsnp 

Periodiek, november 2019 
o Kwaliteitstoetsing NVVK-leden. Advisering NVVK over Gedragscode Schuldregeling NVVK 
o Docent minnelijke en wettelijke schuldsaneringstrajecten. 

http://www.noordamadvocatuur.nl/
http://www.wsnpcursus.nl/
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OPLEIDINGEN 
 
2000 - 2007 Promotieonderzoek VU, ‘Schuldsanering en goede trouw’. Promotie in 

november 2007, promotor prof. mr. Bob Wessels 
 
1998   INSOLAD/Grotius, Specialisatieopleiding Insolventierecht 
 
1990 - 1991  Freelance onderzoeks-werkzaamheden Faculteit Rechtsgeleerdheid VU 
 
1984 - 1990  Rechtenstudie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
 
1986 - 1988  Economiestudie aan de VU, propedeuse juni 1988 
 
1988   Student-assistent ondernemingsrecht, Economische Faculteit VU 
 
1983 - 1984  Studiejaar te Aix-en-Provence, Frankrijk; colleges Franse taal- en  

  letterkunde, economie, geschiedenis, filosofie en politicologie 
    
1983  Eindexamen gymnasiumbèta, Barlaeus Gymnasium te Amsterdam  
 

 
Publicaties  

• Tientallen juridische publicaties in diverse tijdschriften 

• Naast mijn proefschrift (Schuldsanering en goede trouw, 2007) 
nog twee boeken gepubliceerd bij Kluwer over 
schuldsaneringsrecht (2008 en 2013) 

• Medewerker Commentaar Insolventierecht SDU 

• Volledige lijst publicaties op aanvraag beschikbaar 
 
 
Talen:  Nederlands, Engels, Frans en Spaans  
 
  
 
 
     


