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‘We willen onze cliënten zo goed als 
mogelijk door alle verduurzamings-
verplichtingen heen loodsen. 
Ontwikkelaars, aannemers en ook 
buitenlandse partijen die in Nederland 
willen ontwikkelen of huren nemen we 
bij de hand’, zegt Van de Pest. ‘Nu speelt 
vooral vanaf 2023 de label C-plicht voor 
kantoorgebouwen. In juli 2020 voldeed 
ongeveer 34% van de kantoren aan deze 
verplichting. Werk aan de winkel dus. 
Vanuit het huurrecht, mijn vakgebied, gaat 
het bij die label C-plicht voor kantoren 
onder andere over: wie gaat het doen 
en wie gaat het betalen? Huurder of 
verhuurder? Wordt de huurprijs aangepast 
als die laatste het betaalt? Samen moet je 
proberen eruit komen en als dat niet lukt, 
biedt het huurrecht aanknopingspunten, 
waarbij jurisprudentie ook een rol gaat 
spelen.’

Steeds strenger handhaven
‘Onze verwachting is ook dat de overheid 
wetgeving in verband met verduurzaming 
van vastgoed steeds strenger zal gaan 
handhaven’, signaleert Slegers. ‘Hoewel wij 
gedwongen sluiting van kantoorgebouwen 
die per januari 2023 nog niet aan de 
label C-plicht voldoen, niet onmiddellijk 
zien gebeuren. Bovendien is nu niet heel 
duidelijk wie moet voldoen aan die plicht, 
de eigenaar of de huurder. Dat geeft ruimte 
voor discussie. Overigens is voldoen aan de 
vereisten voor het verkrijgen van een label 
C vaak redelijk goed te doen. Met LED-
verlichting en isolerende maatregelen kom 
je al een heel eind. Onze insteek is hoe dan 
ook om er samen als eigenaar en huurder 
uit te komen. Samen optrekken en goede 
afspraken maken over verduurzaming van 
het vastgoed is een goede remedie tegen 
handhaving.’

Minder vrijblijvend
‘Label C is de eerste stap in de 
verduurzamingsopgave’, waarschuwt Van 
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de Pest. ‘Maar het leeft nog nauwelijks in 
de markt en door corona lijkt de benodigde 
verduurzaming van vastgoed nog wat 
verder naar de achtergrond te zijn gedrukt. 
Dat komt ook omdat de labelplicht tot nu 
nog wat vrijblijvend was. Zo’n wettelijk 
gebruiksverbod van kantoorgebouwen 
is nieuw en echt een stap verder. Daar 
proberen Tijn en ik aandacht voor te 
vragen, bijvoorbeeld door onze kennis te 
delen via cursussen aan cliënten, maar ook 
aan onze vakgenoten. Dat doen we vaak in 
house, bij cliënten op locatie, hoewel dat nu 
natuurlijk allemaal online gaat. We vertellen 
dan over de verduurzamingsopgave, hoe 
de implementatie van label C werkt en 
hoe je dat als eigenaar of verhuurder, 
ook ter voorkoming van handhaving, kan 
aanpakken. Door die overdracht van kennis 
en door bij cliënten over de vloer te komen 
hoor je wat er speelt bij hen. Dat is leuk 
en interessant en bovendien verrijkend. 
Vaak hoor je dingen waardoor wij ons vele 
advies- en procedeerwerk in het kader van 
de energietransitie als kantoor nog beter 
kunnen doen.’

Slegers: ‘Nu je als huurder en verhuurder 
door de coronacrisis vaak toch al in 
overleg bent, biedt dat juist kansen om te 
komen tot een serieuze samenwerking bij 
verduurzaming. Met onderling overleg 
kun je tot werkbare resultaten komen. Dan 
ben je ook samen voorbereid op een naar 
verwachting steeds strengere regulering 
van de verduurzamingsopgave bij vastgoed. 
Zoals de label A verplichting die verwacht 
wordt in 2030 voor utiliteitsgebouwen.’ 

WKO-installatie
Ook komen er steeds meer nieuwe, 
duurzame methoden van verwarmen en 
koelen aan - zonder gas - met bijvoorbeeld 
nieuwe (collectieve) WKO-installaties. 
‘Dan gaat het ook over de stichtings- en 
exploitatiekosten’, zegt Van de Pest. ‘Bij 
wie leg je die? Nu is het uitgangspunt bij 
verhuur van woonruimte alle kosten die 
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TIJN  
ZakelIJke  
TerugblIk	
Belangrijkste moment: 
Intreden	van	de	
coronacrisis.	Mooi	om	
te	ervaren	hoe	wij	dit	als	
hecht	team	samen	op	
kantoor	zijn	aangegaan.	
Hoewel	meer	thuis,	heeft	
dit	ons	‘teamgevoel’	juist	
versterkt.	
Mooiste deal: Vanuit	
milieurechtelijk	
perspectief	het	
begeleiden	van	de	
aankoop	van	een	grote	
zuivelfabriek	namens	
een	gerenommeerde	
investerings-
maatschappij.	De	
vergunningsituatie	
moest	worden	
ontward	en	gesplitst,	
wat	interessant	en	
uitdagend	was.	Ook	
omdat	verkoper	werd	
bijgestaan	door	enkele	
oud-collega’s.
corona:	De	bevestiging	
–	want	dat	moet	steeds	
maar	weer	blijken	–	dat	
de	veerkracht	van	
kantoor	en	onze	band	
met	cliënten	robuust	is.	
Wie heeft je geïnspireerd:	
Ik	ben	er	niet	zo	de	
persoon	naar	om	snel	
geïnspireerd	te	zijn.	Ik	
ben	vrij	pragmatisch	
ingesteld.	Wel	heb	ik	
altijd	veel	respect	voor	
‘doorzetters’,	mensen	die	
zich	kunnen	wegcijferen	
voor	anderen,	althans	
oog	hebben	voor	de	
medemens,	en	proberen	
te	verbinden,	zoals	
-	naar	mijn	mening	-	
Barack	Obama.	
top 3 projecten: Zie	
hierboven	bij	mooiste	
deal.	Daarnaast	het	
adviseren	van	een	
grote	internationale	
operator	over	alle	
omgevingsrechtelijke	
do’s	en	dont’s	bij	het	
vestigen	van	een	(zeer)	

grote	chemische	fabriek	
in	Nederland.	Verder	het	
begeleiden	van	diverse	
grote	vastgoedpartijen	
bij	de	verduurzaming	
van	hun	gebouwen.
Welke app het meeste 
gebruikt: LinkedIn,	FD	en	
Spotify.
Beste zakenboek: Welke	
het	beste	is	laat	ik	
graag	in	het	midden,	
maar	recent	gelezen	
en	ook	zakelijk	zeker	
interessant:	Omdenken,	
van	Berthold	Gunster.

PersooNlIJke  
TerugblIk	
Mooiste moment:	Eerste	
schooldag	van	onze	
dochter.	Prachtig	om	te	
ervaren	en	te	zien	hoe	zij	
daar	zelf	zo	van	genoot.	
Sportieve hoogtepunt:	
CPC-loop
topserie netflix: Peaky	
Blinders.
Beste Boek:	Fantoomgroei	
van	Sander	Heijne	en	
Hendrik	Noten
Beste tv-programma:	
Dit	was	het	nieuws,	
nieuwswaardig	op	een	
leuke	manier	en	altijd	
lekker	ontspannen.
Vakantie: Ontzettend	
genoten	van	vakanties	
in	eigen	land	dit	jaar.	
Heerlijk	samen	met	onze	
dochter	enorm	veel	
diepe	kuilen	gegraven	
op	het	strand	van	de	
Zeeuwse	kust.	
corona:	Veel	
onverwachtse	en	
bijzondere	momenten	
zoals	digitale	vrimibo,	
homeschooling	voor	
onze	dochter,	maar	ook	
verdrietige	momenten,	
als	het	lang	niet	kunnen	
bezoeken	van	mijn	twee	
oma’s.	
Meest gelachen:	Bij	
bezoek	van	de	nieuwste	
show	van	Theo	Maassen	
in	Carré	begin	dit	jaar.	
Wat maakte de meeste 
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verband houden met de woonruimte via 
de kale huur worden verrekend. Maar 
misschien gaan we wel naar een systeem 
toe waarin dergelijke WKO-installaties 
geen deel meer uitmaken van het gehuurde, 
wanneer deze door een derde worden 
geëxploiteerd. Binnen het huurrecht is dat 
nu nog lastig te scheiden. Je ziet dat de 
markt zoekt naar een antwoord op de vraag 
hoe de kosten van verduurzaming zullen 
worden geattribueerd. Er zijn de laatste 
jaren op dit vlak wel wat aanpassingen 
in het huurrecht geweest, maar eigenlijk 
loopt de wetgeving nog achter op de 
veranderingen in de markt.’ 

decentralisatie
Ook de verdergaande bestuurlijke 
decentralisatie is een uitdaging bij de 
verduurzamingsopgave, vult Slegers aan. 
‘Gemeenten krijgen nieuwe taken op hun 
bord, de Omgevingswet komt eraan en de 

Warmtewet verandert. Wat wil de wetgever 
en wat kan er in de praktijk? Om goed te 
kunnen adviseren is het wezenlijk om vanuit 
verschillende rechtsgebieden, zoals het 
privaatrecht, bestuursrecht en energierecht 
te zoeken naar de beste oplossingen voor 
cliënten. Wij hebben deze ervaring in zowel 
de publieke als de private sector. Uitsluitend 
met grondige kennis van de verschillende 
rechtsgebieden en gevoel voor de politiek-
bestuurlijke context kun je je cliënten 
helpen bij de verduurzamingsopgave. Juist 
daarom hebben veel vastgoedpartijen nu 
een specialist nodig die hen informeert en 
door deze materie en soms nog onduidelijke 
regelgeving loodst.’ 

 Helikopterview
‘Met name in het bestuursrecht is de voor 
project- en gebiedsontwikkeling relevante 
wet- en regelgeving continue in beweging’, 
weet Slegers. ‘Men moet alert zijn. Niet 

susaNNe 
ZakelIJke  
TerugblIk	
Belangrijkste moment:	
Het	uitbreken	van	
de	coronacrisis	en	
daaropvolgende	
lockdown.	Gelukkig	
hebben	we	op	kantoor	
al	snel	de	schouders	
eronder	gezet	om	onze	
cliënten	en	onszelf	er	zo	
goed	mogelijk	doorheen	
te	loodsen.
Beste bijeenkomst:	
De	uitwisseling	in	
januari	2020	bij	een	
architectenbureau	in	
Den	Haag.	Ontzettend	
leuk	en	inspirerend	om	
te	horen	en	zien	hoe	
architecten	hun	vak	
bedrijven.	We	houden	
ons	beiden	bezig	met	

projectontwikkeling,	
maar	vanuit	een	heel	
andere	invalshoek.	De	
bijeenkomst	bij	ons	op	
kantoor	heeft	nog	niet	
plaats	kunnen	vinden,	
vanwege	Covid-19,	
maar	we	hopen	die	in	
2021	snel	in	te	kunnen	
plannen.
corona:	Zette	de	wereld	
op	zijn	kop,	maar	liet	
ook	de	veerkracht	
van	ondernemend	
Nederland	zien.	Nieuwe	
(online)	initiatieven	
om	onze	cliënten	
te	kunnen	‘zien	en	
spreken’	en	om	kennis	
over	te	dragen	hebben	
zich	in	sneltreinvaart	
ontwikkeld.	
Wie heeft je geïnspireerd: 
Rianne	Letschert.	

Zij	werd	in	2016	op	
39-jarige	leeftijd	
de	jongste	rector	
magnificus	van	
Nederland	aan	
‘mijn’	universiteit	
Maastricht.	Zij	houdt	
zich	al	jaren	staande	
in	een	overwegende	
mannenwereld	met	een	
stevige	hiërarchische	
inslag,	zonder	haar	
eigen	waarden	uit	het	
oog	op	te	verliezen.	
Ze	is	nogal	wars	van	
protocol	en	maakt	zich	
hard	voor	een	divers	
en	vrouwvriendelijk	
klimaat	in	de	
academische	wereld.	
Tijdens	de	lockdown	
heeft	zij	duidelijke	
keuzes	gemaakt	door	
bijvoorbeeld	promovendi	

HuurrecHt loopt 
acHter op de 
veranderingen in  
de markt

indruk:	Het	besef	hoe	
moeilijk	sommigen	het	
in	Nederland	kennelijk	
vinden	om	wat	vrijheid	
in	te	leveren	voor	het	
grotere	goed,	terwijl	
wij	zoveel	vrijheid	
hebben	in	vergelijking	
met	zoveel	andere	
mensen	in	deze	wereld,	
zoals	vluchtelingen	
in	die	erbarmelijke	
tentenkampen.	

ZakelIJke  
vooruITblIk 2021	
1 Wat zijn jouw plannen 
voor 2021:	Doorpakken	
en	-groeien	op	de	
ingeslagen	weg.	Meer	
focus	aanbrengen	in	
mijn	groeiende	praktijk	
op	het	gebied	van	de	
energietransitie	en	
verduurzaming.

2 grootste uitdaging: 
Goed	blijven	draaien	als	
kantoor,	de	onderlinge	
band	met	elkaar	
goed	houden,	blijven	
verstevigen	en	het	
‘teamgevoel’	hoog	in	het	
vaandel	houden,	terwijl	
wij	thuiswerken.	
3 Wat staat in elk geval op de 
planning: Verdere	uitbouw	
eigen	praktijk,	meer	
begeleiden	van	jonge	
advocaten	op	kantoor,	
digitaal	de	hort	op	naar	
(nieuwe)	cliënten.	
4 Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken: Op	
tijd	thuis	komen	voor	
het	avondeten	met	mijn	
dochter.

PersooNlIJke  
vooruITblIk 2021	
1 Wat ga je anders doen 

dan in 2021:	Vaker	
de	doordeweekse	
bootcamps	van	kantoor	
bijwonen,	ook	als	het	
werk	het	even	niet	
toelaat.	
2 Wat staat absoluut in je 
agenda: Mooie	reis	maken	
met	mijn	gezin.	Laten	
we	hopen	dat	dit	straks	
weer	kan.	En	dat	ons	
een	gezinsuitbreiding	is	
gegund.	
3 goed voornemen:	Meer	
‘omdenken’.	
4 Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken? en 
waaraan minder: Hoe	meer	
tijd	voor	mijn	dochter,	
hoe	beter.	En	meer	
boeken	lezen	en	minder	
achter	een	‘scherm’.

alleen naar de toekomst toe, bijvoorbeeld 
wat betreft de aanstaande Omgevingswet, 
maar ook vandaag de dag, bij bijvoorbeeld 
de uitstoot van stikstof’. Van de Pest: 
‘Wij hebben een multidisciplinair team 
beschikbaar voor cliënten om hen bij 
privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke 
uitdagingen het liefst zo vroeg mogelijk 
in het traject met raad en daad en 
oplossingen terzijde te staan’. Daarbij is ons 
uitgangspunt om werkelijk strategisch te 
adviseren, met een “helikopterview’’. Dat 
betekent eigenlijk vooral dat je problemen 
en conflicten zoveel als mogelijk voor je 
cliënten probeert te voorkomen en dat je 
voor hen liever de-escaleert dan procedeert. 
Hoewel we dat laatste natuurlijk, indien 
nodig, ook doen. Wij merken dat onze 
cliënten het waarderen dat wij echt weten 
wat er speelt in de markt, zodat zij hun 
projecten zo soepel als mogelijk kunnen 
uitvoeren.’ •  

die	gedwongen	
thuiszaten,	met	jonge	
gezinnen,	indien	nodig	
contractverlengingen	
te	bieden.	Letschert	
weet	heel	erg	van	
doorpakken,	maar	
zonder	de	menselijke	
kant	uit	het	oog	te	
verliezen	en	zij	komt	op	
voor	jongere	generaties.	
top 3 projecten: 
Adviseren	van	een	
buitenlandse	partij	bij	
het	aangaan	van	een	
huurovereenkomst	en	
aannemingsovereen-
komst	voor	het	nieuwe	
hoofdkantoor	in	
Nederland.	Procederen	
voor	een	grote	aannemer	
in	een	geschil	met	een	
onderaannemer	over	de	
transformatie	van	een	
bestaand	kantoorpand	
naar	woningen.	Talloze	
covid-19	gerelateerde	
adviezen	aan	huurders	
en	verhuurders	die	met	
de	handen	in	het	haar	
zaten	door	de	lockdown.
Welke app het meeste 
gebruikt:	LinkedIn,	FD	en	
de	Volkskrant	
Beste zakenboek: 
Zakenboeken	lees	ik	niet	
zo	veel,	maar	ik	luister	
wel	naar	podcasts.	
Bijvoorbeeld	naar	‘NFL	
(New	Female	Leaders)	
rise’	voor	mooie	
inspirerende	interviews.	

PersooNlIJke  
TerugblIk	
Mooiste moment: De	
eerste	korfbalwedstrijd	
van	onze	dochter:	
apetrots	op	haar	nieuwe	
tenue	en	ze	scoorde	
nog	ook.
Sportieve hoogtepunt: CPC-
loop	en	een	enkele	partij	
uit	de	tenniscompetitie.
topserie netflix: The	
Crown
Beste Boek:	De	
Amerikaanse	prinses,	
van	Annejet	van	der	Zijl

Beste tv-programma:	Down	
the	road,	fantastisch	
hoe	Dieter	Coppens	met	
zijn	reisgenoten,	6	jong	
volwassenen	met	het	
syndroom	van	Down,	
omgaat
Vakantie: Helaas	niet	op	
familiebezoek	in	Canada	
zoals	gepland.	Daar	
kwamen	prachtige	korte	
vakanties	in	Nederland	
voor	in	de	plaats.	
corona:	Bracht	veel	
teweeg.	Ook	veel	
bijzondere	momenten:	
wekenlang	iedere	dag	
samen	lunchen	met	mijn	
gezin	en	het	geven	van	
thuisonderwijs
Meest gelachen:	
Ongetwijfeld	om	dochter	
Livia.	Haar	uitvoering	
van	de	Koningin	van	de	
Nacht	uit	de	Toverfluit	is	
onnavolgbaar
Wat maakte de meeste 
indruk: De	lockdown	
en	het	besef	hoeveel	
vrijheid	voor	een	mens	
betekent

ZakelIJke  
vooruITblIk 2021	
1 Wat zijn jouw plannen 
voor 2021: Doorgaan	
op	de	ingeslagen	
weg.	Met	mijn	team	
onze	civiele	bouw-	en	
vastgoedpraktijk	
verder	uitbouwen.	
Onze	cliënten	in	staat	
stellen	mooie	projecten	
te	realiseren	en	zo	
soepel	mogelijk	door	
de	energietransitie	te	
loodsen	door	ze	al	in	
een	vroeg	stadium	met	
raad	en	daad	terzijde	
te	staan.	Meedenken	
aan	oplossingen	en	
het	vastleggen	van	
afspraken	tussen	
partijen.	Ook	willen	
we	ons	nadrukkelijker	
focussen	op	de	
internationale	markt.	
Partijen	adviseren	die	
zich	op	de	Nederlandse	

markt	gaan	begeven,	
zowel	op	het	gebied	van	
bouw-	als	het	huurrecht.	
2 grootste uitdaging: 
De	gevolgen	van	
de	coronacrisis	
voor	de	bouw-	en	
vastgoedsector,	die	nog	
niet	te	overzien	zijn.	
3 Wat staat in elk geval 
op de planning: Het	
aannemen	van	één	
of	twee	talentvolle,	
enthousiaste	jonge	
advocaten	om	ons	team	
te	versterken.	
4 Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken: Met	
een	beetje	geluk	wat	
meer	klussen	uit	handen	
geven	aan	die	nieuwe	
kantoorgenoten.	

PersooNlIJke  
vooruITblIk 2021 
1 Wat ga je anders doen dan 
in 2020: Ik	eet	gezond,	
beweeg	regelmatig,	
maar	probeer	vaak	van	
alles	tegelijk	te	doen.	
Dat	levert	onnodig	veel	
stress	op.	Ik	wil	in	2021	
op	gezette	tijden	werk	
even	opzij	leggen	en	met	
aandacht	leuke	dingen	
doen	met	familie	en	
vrienden.		
2 Wat staat absoluut 
in je agenda: Onze	
uitgestelde	meivakantie	
naar	Canada	voor	
familiebezoek.	Laten	we	
hopen	dat	het	in	2021	
weer	mogelijk	is.	
3 goed voornemen: Mij	niet	
meer	druk	maken	om	
dingen	die	ik	toch	niet	
kan	veranderen.	
4 Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken? 
en waaraan minder: Meer	
aan	mijn	gezin	en	aan	
mijzelf.	Minder	aan	de	
smartphone	en	laptop.


