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Omdat ze als geen ander weten hoe complex 
en veelomvattend hun werkterrein is, 
vinden Witten, Pels Rijcken en Minkhorst 
het een goed idee om alle uitdagingen 
en kansen tot overzichtelijke proporties 
terug te brengen, aan de hand van enkele 
steekwoorden.

Prijsstijgingen
Pels Rijcken: ‘Er is heel veel onzekerheid 

in de markt, over de toelevering 
en de prijzen van grondstoffen en 
bouwmaterialen. Op ons advies bevatten 

recent afgesloten overeenkomsten daarom 
vaak instrumenten die het doorberekenen 
van exorbitante prijsstijgingen mogelijk 
maken. De grootste pijn zit ‘m in 
overeenkomsten die al zijn afgesloten en 
vaste, gegarandeerde prijzen bevatten.’

Minkhorst: ‘Veel projecten liggen 
momenteel stil, omdat de contracten 
die tot uitvoering moeten leiden niet 
worden afgesloten. Beleggers willen een 
bouwprijs horen, maar aannemers willen 
die niet geven, zonder afspraken over 
het verdelen van de pijn van eventuele 

verdere prijsstijgingen. De verwachting 
is overigens dat de huidige situatie niet 
nog jaren gaat duren en dat de markt zich 
binnen afzienbare tijd weer zal stabiliseren. 
Dat vooral grote bedrijven zich tot die tijd 
terughoudend opstellen, uit angst ergens 
voor te tekenen dat ze financieel niet 
kunnen overzien, heeft echter absoluut een 

OOk in rOerige 
tijden bewijzen 
‘advOcaten vOOr 
Ondernemers’ hun 
waarde in bOuw en 
vastgOed 

Never a dull moment bij Poelmann van 
den Broek (PvdB). Als het interview voor 
VG Visie er op zit vertrekt Pels Rijcken 
meteen naar de rechtbank, om als advocaat 
met bouwrecht als specialisme een cliënt 
te vertegenwoordigen tijdens een kort 
geding over een bouwovereenkomst waar 
al drie jaar over wordt gesteggeld. Witten, 
gespecialiseerd in civiel vastgoedrecht, 
heeft een afspraak waarin ze ‘de wederpartij 
ervan moet overtuigen dat er wel degelijk 
sprake is van erfdienstbaarheid voor 
het hebben van een sprinklerinstallatie’. 

Minkhorst, expert op het gebied van 
ruimtelijk bestuursrecht, verdiept zich 
weer in een woningbouwontwikkeling in 
Noordwijkerhout, waarvoor op basis van de 
Crisis- en herstelwet een omgevingsplan 
is gemaakt. ‘Als je dat plan ziet, snap je 
ook meteen welke uitdagingen de nieuwe 
Omgevingswet met zich mee gaat brengen.’

De verschillende afspraken en 
bezigheden op ‘zomaar een werkdag in 
Nijmegen’ zeggen veel over de breedte én 
diepte van ‘bouw en vastgoed’, één van de 
drie branches waarop PvdB zich focust. 

De stoere strijders onder de advocaten. Zo afficheert 
Poelmann van den Broek zich, al 45 jaar. Voor 
ondernemers in de bouw en het vastgoed, één 
van de drie branches waarin de ‘advocaten voor 
ondernemers’ gespecialiseerd zijn, zijn het roerige 
tijden. Juristen Lisa Witten, Floris Pels Rijcken 
en Rudi Minkhorst (tevens PvdB-partner) lichten 
aan de hand van enkele steekwoorden de grootste 
uitdagingen en kansen toe.

‘ De stoere 
strijders onder 
de advocaten. 
Zo afficheert 
Poelmann van den 
Broek zich, al 45 
jaar’

vLnr rudi minkhorst , Floris Pels rijcken, Lisa witten
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Floris Pels rijcken

ls je één groep moet noemen 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig heeft, welke 

groep is dat dan? 

starters tussen wal en schip: 

geen huursubsidie/sociale 

woningbouw, géén hypotheek

Wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst? 

Genoegen nemen met minder 

Hoe oud ben je: 

35

in welke stad/dorp ligt je hart: 

oosterbeek

Ben je geworden wat je wilde 

worden:

ik had geen specifiek doel/

beroep voor ogen. Hield alles 

open. Dus zowel ja als nee. 

iets anders dan advocatuur 

wel geprobeerd, maar dat was 

het niet

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt:

in de auto/garage

Binnen- of buitenmens: 

Beide

introvert of extravert: 

introvert

sporter of studiebol: 

Geen van beide

socialist of kapitalist: 

kapitalist, maar minder dan 

vroeger

risico’s mijden of nemen:

nemen, sowieso

luisteren of spreken: 

luisteren

Werken of vrij zijn: 

Vrij zijn

Fietsen of auto: 

Auto

Passie voor: 

Auto’s 

Topserie netflix: 

Hbo weliswaar: chernobyl 

Favoriet vervoersmiddel: 

cabrio’s 

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

niet gehaast opstaan (zonder 

kids dus), sporten, klussen aan 

auto, wandelen, ‘s avonds met 

vrienden op stap

 Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar:

Gezonde kinderen 

is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

nee, als ik ergens enige tijd 

over droom maak ik het daarna 

ook wel waar

Als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

Minder snel afgeleid zijn, 

minder ADD

   

negatieve impact op bijvoorbeeld de forse 
woningbouwdoelstelling.’

Witten: ‘Ik zie overeenkomsten 
met de coronapandemie. Dat was ook 
een onvoorziene omstandigheid, die 
tot het herzien en herformuleren van 
huurovereenkomsten heeft geleid. Datzelfde 
zie je nu gebeuren met aanneemcontracten.’

Pels Rijcken: ‘Positief is dat veel 
opdrachtgevers best bereid zijn om over 
oplossingen mee te denken. Een beetje 
weldenkende belegger of ontwikkelaar 
ziet ook wel in dat een aannemer niets kan 
doen aan de Oekraïnecrisis, laat staan aan 
de impact op de wereldeconomie en de 
prijsstijgingen die er direct of indirect uit 
voortvloeien.’ 

omgevingswet
Minkhorst: ‘Van uitstel komt zeker 

geen afstel: het ziet er naar uit dat de 
Omgevingswet op 1 januari 2023 eindelijk 
van kracht wordt. Dat betekent niet dat 
gemeenten en marktpartijen er dan al 
helemaal klaar voor zullen zijn, met nieuwe 
vertragingen als gevolg. Mijn advies aan 
ontwikkelaars en aannemers is dan ook 
om als het even kan haast te maken met 
woningbouwplannen en de benodigde 
vergunningen voor 1 januari aan te 
vragen. Tot de wetswijziging blijft voor die 
aanvragen namelijk het huidige regime 
van kracht, inclusief wetten als de Wet 
ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer 
en de Woningwet.’

Pels Rijcken: ‘Om te voorkomen dat 
de woningbouw straks helemaal stilvalt, 
doen ontwikkelaars en aannemers 
er wel verstandig aan zich tijdig in de 

Wet kwaliteitsborging en zeker ook de 
Omgevingswet te verdiepen. Als je er 
van uitgaat dat-ie wel weer zal worden 
uitgesteld, loop je vanaf 1 januari 
gegarandeerd achter de feiten aan.’

Wet kwaliteitsborging
Minkhorst: ‘Nog een wet waarvan de 

invoering al een paar keer is uitgesteld. 
De bestuursrechtelijke kant van de Wet 
kwaliteitsborging wordt vanaf 1 januari 
ondergebracht in de Omgevingswet.’

Pels Rijcken: ‘De privaatrechtelijke kant 
komt er op neer dat de aansprakelijkheid 
van de aannemer wordt verzwaard voor 
gebreken die na de oplevering aan het 
licht komen. Als de opdrachtgever achteraf 
ontevreden is en aan de bel trekt, kan de 
aannemer met een opleverdossier aantonen 
dat hij zijn werk goed heeft gedaan. Ik 
adviseer onze cliënten altijd om bij de 
oplevering met een 360°-camera een rondje 
door het gebouw te maken en alles, echt 
alles digitaal vast te leggen. Dan sta je later 
veel sterker.’

Didam-arrest
Witten: ‘Door het Didam-arrest kunnen 

overheden hun eigen grond niet meer 
zomaar één op één verkopen. Dit heeft 
veel impact op vastgoedtransacties en 
brengt onduidelijkheid en onzekerheid met 
zich mee. Door jurisprudentie zullen die 
gaandeweg verdwijnen, maar tot die tijd 
leidt het tot discussies en vertraging. Positief 
is dat het gelijkheidsbeginsel waar het 
Didam-arrest op is gebaseerd ook kansen 
biedt, bijvoorbeeld aan innovatieve partijen 
die voorheen steeds achter het net visten.’

Minkhorst: ‘Aan de ene kant is er de 
enorme woningbouwopgave, aan de andere 
kant maken onder andere de Oekraïnecrisis 
en de klimaatcrisis duidelijk dat het anders 
moet. Innovatiever.’

Witten: ‘En duurzamer. En efficiënter. 
Ondersteund door digitalisering en 
automatisering zien we om ons heen 
innovatieve concepten als paddenstoelen 
uit de grond schieten, ook in de bouw en het 
vastgoed. Het is aan ons om dat juridisch in 
goede banen te leiden.’

lisA WiTTen

Hebben we in nederland een 

woon-ProBleeM of woon-

crisis? 

ik denk graag in oplossingen, 

dus ik zou zeggen: ProBleeM. 

Problemen kun je oplossen

Drijven beleggers de prijzen op 

van huizen? 

De oorzaak ligt eerder bij de 

krapte

Gaat de nieuwe minister voor 

Wonen het verschil maken? 

laten we hem in elk geval een 

kans geven

Als je één groep moet noemen 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig heeft, welke 

groep is dat dan? 

starters

Wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst? 

ik denk dat digitaal vastgoed 

een grote rol kan gaan spelen. 

Visueel kan extra luxe worden 

binnengehaald, zonder dit 

daadwerkelijk te hebben

Hoe oud ben je: 

35

Waar groeide je op:

in Houten (tot 10) daarna 

dorpje in de Betuwe

in welke stad/dorp ligt je hart: 

ik woon nu in Amersfoort, maar 

nijmegen is toch echt mijn stad

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

ja ik wilde altijd al graag 

advocaat worden

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

ja, ik ben naast advocaat ook 

moeder en vrouw 

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

in de zon op het terras

Binnen- of buitenmens:

Allebei

introvert of extravert: 

extravert

sporter of studiebol: 

Geen van beide of van allebei 

een beetje

socialist of kapitalist: 

socialist

risico’s mijden of nemen: 

Hangt af waar het om gaat. 

Veiligheid voor mens en dier – 

mijden. in het werk of spel, durf 

ik ook (gecontroleerde) risico’s 

te nemen

luisteren of spreken: 

spreken

Wie is je grote voorbeeld: 

iedereen die zijn/haar dromen 

waarmaakt

Werken of vrij zijn: 

De combinatie is perfect

Fietsen of auto:

Fietsen

ruDi MinkHorsT

Gaat de nieuwe minister voor 

Wonen het verschil maken? 

Het is die minister die per 1 

jan. 2023 de omgevingswet in 

werking wil laten treden, terwijl 

de verwachting is dat dan niet 

alles goed zal werken. Dat 

draagt bepaald niet bij aan het 

op korte termijn snel realiseren 

van voldoende woningen

Het gevecht om de ruimte? 

Waar bouwen we wel en niet? 

Dat blijft in een klein land 

een lastig punt, waarin 

verschillende belangen spelen, 

o.a.:

- kwalitatief goede en fijne 

woonomgeving

- goede infrastructuur

- natuur (denk aan 

stikstofdiscussies)

Hoe oud ben je: 

43

Waar groeide je op: 

Bemmel/nijmegen

in welke stad/dorp  

ligt je hart: 

nijmegen

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

sporten

socialist of kapitalist: 

kapitalist, met een  

sociaal hart 

 

Thuis koken of uit eten:

Afwisseling

Passie voor: 

reizen  

Topserie netflix: 

Friends 

Favoriet vervoersmiddel: 

Bakfiets 

ultieme ontspanning: 

Massage 

Beste sportprestatie: 

10 km hardlopen/

tafelvoetbalcompetitie 

Guilty pleasure: 

kaasplankje 

Beste zakelijk advies: 

investeer in digitaal vastgoed 

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

Wakker worden met kids in bed, 

ontbijtje met gezin, op pad, klusjes 

rondom huis, wijntje, lekker koken, 

spelletje, wijntje, dansjes (net te 

laat en te gezellig)  

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Mijn gezin 

is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

een goed leven voor iedereen 

Als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

Talenknobbel 

‘ Door het Didam-
arrest kunnen 
overheden hun 
eigen grond niet 
meer zomaar één 
op één verkopen’

‘ Het is aan ons om 
de innovatieve 
concepten in 
de bouw en het 
vastgoed juridisch 
in goede banen te 
leiden’

risico’s mijden of nemen: 

Gedoseerd risico’s nemen

luisteren of spreken: 

Beiden

Werken of vrij zijn: 

Vrij zijn is leuk als afwisseling 

met lekker werken

Fietsen of auto: 

De auto


