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AKRO LEGAL® - STRATEGISCH,
 JURIDISCH, PRAKTISCH
 Vandaag lanceert Akro Consult haar
 juridische tak: Akro Legal. Akro Legal staat
 garant voor innovatieve juridische
 dienstverlening, speciaal gericht op
 vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Akro
 Legal bundelt kennis en ervaring van
 complexe praktijksituaties, het proces van
 ruimtelijke ontwikkelingen, de belangen
 van publieke en private partijen en
 relevante wetgeving en jurisprudentie. Resultaat: juridische producten op strategisch
 niveau die een bijdrage leveren aan het haalbaar maken van nieuwe ruimtelijke
 projecten en het lostrekken van vastgelopen ontwikkelingen. Akro Legal overziet het
 speelveld en doorgrondt de belangen van haar spelers. Akro Legal adviseert over de
 juridische kaders en legt afspraken vast in praktische en leesbare overeenkomsten. 

U kunt bij ons terecht voor de gebruikelijke juridische advisering voor de vormgeving van
 samenwerkingsverbanden, het toepassen van omgevingsrecht, bouwrecht,
 contractenrecht, ruimtelijk bestuursrecht en het aanbestedingsrecht.

 Akro Legal biedt daarnaast vernieuwende producten die contractpartijen juist bij de
 huidige marktomstandigheden goed van pas komen:

Quick Scan contracten
Contractering nieuwe stijl
Contractmonitoring
Inventarisatie lopende rechten en verplichtingen
Juridische “chipknip”

Het Akro Legal team komt graag een keer vrijblijvend bij u langs om te bespreken wat zij
 voor uw projecten kan betekenen en welke producten daarbij ingezet kunnen worden.
 

UITNODIGING PRAKTIJKBIJEENKOMST
Innovatief contracteren bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Akro Legal – de juridische tak van Akro
 Consult – organiseert een
 praktijkbijeenkomst met als thema
 "Innovatief contracteren".
 Centrale vraag is: “Hoe kunnen we
 contractering bij ruimtelijke
 ordeningsprojecten zo inrichten, dat
 deze een meerwaarde heeft voor het
 project en bijdraagt aan het vergroten
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 van de slaagkans van het project?”
 Deze meerwaarde kan alleen bereikt worden als men contracten niet louter juridisch
 benadert, maar deze vanuit een breder perspectief tot stand brengt. De wisselwerking
 tussen relevante juridica, praktijk en proces is hierbij essentieel. Bovendien is een goed
 overzicht van alle partijbelangen cruciaal.

 De praktijkbijeenkomst is speciaal bedoeld voor gemeentelijke projectleiders; een
 juridische achtergrond is niet vereist. Tijdens de bijeenkomst wordt aan de hand van
 praktijksituaties gediscussieerd over actuele thema's die bij contractvorming aan de
 orde zijn. Deelnemers kunnen ook juridische vraagstukken uit hun eigen praktijk
 inbrengen. Onderwerpen die de revue zullen passeren zijn onder andere: selectie en
 aan-besteding, staatssteun, planhorizon en fasering, “go/no go” momenten (inclusief
 bijbehorende voorwaarden), grondafnamecondities, alsmede risico's en zekerheden.

 Om een goede interactie te waarborgen en voldoende ruimte voor inbreng door
 deelnemers te garanderen, hanteren wij een maximum aantal deelnemers. Meld u dus
 tijdig aan! Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 Datum: dinsdag 27 november 2012
 Tijd: 13:30u – 16:00u (ontvangst met broodje vanaf 13:00 uur, na afloop netwerkborrel)
 Plaats: Akro Consult, Benoordenhoutseweg 43, Den Haag
 Aanmeldingen: info@akroconsult.nl o.v.v. praktijkbijeenkomst innovatief contracteren 
 

QUICK SCAN CONTRACTEN
Een Quick Scan die snel inzicht biedt hoe het beste kan worden omgegaan met een vastgelopen contract.
 Als gevolg van de vastgoedcrisis komen veel overeenkomsten niet tot uitvoering. Ze zijn gesloten in de goede tijd en
 zijn voor de uitvoerende partijen vaak praktisch onuitvoerbaar geworden, gelet op de huidige marktomstandigheden en -
risico's. Een gemeente kan nog wel conform het contract eisen dat een ontwikkelaar de gronden onvoorwaardelijk van
 haar afneemt, maar wat als er vervolgens voor de leegstand gebouwd wordt of – erger nog – als dit het faillissement
 van de ontwikkelaar impliceert? Wellicht is een gemeente bereid om de ontwikkelaar tegemoet te komen in de vorm van
 een verlaging van de koopsom, maar hoe zit het dan met staatssteun en de selectie/aanbesteding die aan het project
 ten grondslag liggen? In de Quick Scan worden verschillende scenario's tegen elkaar afgewogen en worden concrete
 voorstellen gedaan om uit de juridische impasse te komen. Het resultaat is een gedegen rapportage die tevens geschikt
 is voor bestuurlijke besluitvorming en de bouwsteen vormt voor nieuwe afspraken of een nieuwe ontwikkelstrategie.

CONTRACTERING NIEUWE STIJL
Bij innovatief contracteren worden op voorhand – gezamenlijk met de opdrachtgever(s) – de “piketpalen” voor het
 contracteringstraject uitgedacht en uitgezet. Kosten en (potentiële) risico's brengen we in een vroeg stadium in beeld,
 zodat daarop kan worden geanticipeerd bij de contractvorming. Ook de planhorizon, de gewenste fasering en de “go/no
 go” momenten, inclusief bijbehorende heldere voorwaarden, worden vroegtijdig bepaald. Doordat Akro Legal het
 volledige speelveld van een ruimtelijke ontwikkeling overziet, niet alleen vanuit juridisch perspectief, maar tevens met
 oog voor proces en praktijk, komt een overeenkomst met meerwaarde tot stand. Deze meerwaarde zorgt er voor dat
 deze overeenkomst een hanteerbaar instrument – een “spoorboekje” – wordt bij een ruimtelijk project. Daarmee leveren
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 we een actieve bijdrage aan de slagingskans van projecten.

CONTRACTMONITORING
Bij langlopende overeenkomsten ontstaan vaak juridische discussies die veelal eenvoudig te voorkomen zijn. Personele
 wisselingen en onvolledige dossiervorming bijvoorbeeld veroorzaken een geschil, simpelweg omdat partijen niet meer
 precies weten wat zij met elkaar hebben afgesproken. Vaak worden zaken “in vertrouwen” geregeld, maar als een paar
 jaar later discussie over het betreffende onderwerp ontstaat of de omstandigheden drastisch wijzigen, blijkt dit
 vertrouwen uiteindelijk weinig waard te zijn. Akro Legal biedt slimme contractmonitoring aan, zodat partijen te allen tijde
 weten waar zij in juridisch opzicht aan toe zijn. Bovendien kan door deze periodieke monitoring proactief worden
 gereageerd op problemen, zodat deze opgelost worden voordat er daadwerkelijk een geschil ontstaat.

INVENTARISATIE LOPENDE RECHTEN EN
 VERPLICHTINGEN
Partijen hebben niet altijd een optimaal overzicht van lopende verplichtingen die zij in portefeuille hebben en de
 juridische risico's die zij hiermee lopen. Partijen kunnen daardoor financiële kansen laten liggen, omdat ze “vergeten”
 (tijdig) hun rechten uit te oefenen. Daarnaast is er het risico dat te laat geanticipeerd wordt, omdat verplichtingen over
 het hoofd worden gezien. Maar het ergste van alles: wanneer er druk gezet wordt vanuit de tegenpartij, zwicht men
 soms voor die druk, omdat men te weinig besef heeft van de daadwerkelijke juridische positie. Akro Legal kan helpen
 door op basis van een inventarisatie van alle lopende contracten een helder, integraal overzicht te creëren van de
 actuele juridische projectenportefeuille van een partij, inclusief signalering van juridische kansen en bedreigingen en de
 daarop te nemen acties.

 

JURIDISCHE “CHIPKNIP”
Voor nieuwe, flexibele vormen van het inschakelen van Akro Legal hebben wij de juridische “chipknip”. Wij kunnen snel
 en efficiënt juridische expertise leveren op de momenten dat u die nodig heeft, waarbij u vooraf precies weet wat die
 expertise u maximaal gaat kosten.


