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Paul Heijnsbroek 
Sinds 2007 adviseert en procedeert Paul voor private 
en publieke partijen. Hij heeft ruime proceservaring, 
zowel in kort geding als in bodemprocedures en 
arbitrage.  

Na ruim 10 jaar bij Houthoff te hebben gewerkt 
(Rotterdam & Brussel), is hij sinds 2018 verbonden 
aan Straatman Koster advocaten. Hier is hij per 1 
januari 2023 tot partner benoemd.  

Expertises: 

Paul is gespecialiseerd in het aanbestedings- en staatssteunrecht. Daarnaast is hij 
specialist op het gebied van schaarse rechten, zoals grondverkoop door de 
overheid (Didam-arrest). Op dat onderwerp is hij in 2013 gepromoveerd aan de 
Universiteit Utrecht. 

Naast zijn werk in de praktijk is Paul redacteur van Tekst & Commentaar 
Aanbestedingsrecht en country correspondent voor de European Procurement & 
Public Private Partnership Law Review. Ook publiceert hij regelmatig over 
schaarse rechten, aanbestedingsrecht en staatssteunrecht. Hij is onder meer 
auteur van de jaarlijkse kronieken over EU-inbreukprocedures Aanbesteding (TA), 
Europese en nationale jurisprudentie staatssteun (TA) en de adviezen van de 
Commissie van Aanbestedingsexperts (TBR). Regelmatig verschijnen er 
annotaties van zijn hand in Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN). 

Paul was daarnaast spreker op diverse (internationale) congressen en workshops 
en is docent bij de Grotius specialisatieopleiding en bij de specialisatieopleiding 
Aanbesteding & Schaarse rechten van het PAO Universiteit Leiden. 



Paul heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten 
de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: 

• Aanbestedingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen 
van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op 
ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 

Enkele publicaties: 

• Annotatie Didam-arrest (ECLI:NL:HR:2021:1778), JAAN 2022/1
• Kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2020-21, TBR

2022/5 (met H.P.C.W. Strang, S.G. Tichelaar en A.F. de Jong)
• Commentaar bij het Didam-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021,

TA 2022/3 (met J.F. van Nouhuys)
• ‘De selectieprocedure voor de verkoop van schaarse onroerende zaken’, in: A.

G. Castermans, M. IJsebrands, B. Krans, & M. Van Rijen (red.), Parels aan de
kroon: Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de
bogen van het 30-jarige BW. Opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en
Tea Mellema-Kranenburg, Kluwer 2022

• Kroniek Europese en nationale jurisprudentie staatssteunrecht 2021 (met J.F.
van Nouhuys, A.A. Geelhoed, A.D.L. Knook en E. Besselink)
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