Frank Mulder
Frank Mulder is sinds 2014 als advocaat en partner werkzaam bij Van
Benthem & Keulen. Frank is gespecialiseerd in onteigeningsrecht,
nadeelcompensatie en planschade, omgevingsrecht, gedoogplichten
en de wet voorkeursrecht gemeenten. Frank geeft samen met
Monique Rus leiding aan de teams Bestuursrecht en
Omgevingsrecht.
Wat Frank onderscheidt als advocaat is zijn gedreven en gedegen
advisering in complexe zaken.
Frank werkt op het terrein van het bestuursrecht en onteigeningsrecht
al sinds 1987 in de advocatuur. Hij heeft ruime ervaring opgedaan in
grote overheids- en vastgoedprojecten.
Frank levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling
van zijn relaties. Hij treedt regelmatig op als spreker bij iura actua
en geeft workshops op maat bij de cliënt.
Specialismen
• Nadeelcompensatie
• Onteigening
• Planschade
• Gedoogplichten
• Overheidsaansprakelijkheid
• Gebiedsontwikkeling
• Grondexploitatie
• Anterieure overeenkomsten
• Bestuursrecht

Frank Mulder
+31 30 25 95 549
+31 65 11 82 646
frankmulder@vbk.nl
Expertise
Bestuursrecht
Omgevingsrecht
Sectorteam
Overheid
Energie

Meer over Frank Mulder
Frank is voorzitter van diverse onafhankelijke adviescommissies inzake nadeelcompensatie en
rechtbank/hof deskundige in onteigeningszaken. Hij is geregistreerd bij het Landelijk Register van
Gerechtelijk Deskundigen (LRGD), rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam en
docent/examinator bij de specialistenopleiding leergang onteigening van het Centrum voor
Postacademisch Onderwijs (CPO) van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast is Frank medeoprichter en bestuurslid van de Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOR), lid van de
specialistenverenigingen voor onteigeningsadvocaten (VOA) en bouwrechtadvocaten (VBRA). Ook is hij
vaste annotator planschade en nadeelcompensatie bij het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR).
Van Benthem & Keulen
Van Benthem & Keulen is hét ambitieuze en innovatieve kantoor in advocatuur en notariaat en behoort tot
de top 20 grootste kantoren van Nederland. Met ruim 90 juridische professionals richten wij ons op grote en
middelgrote ondernemingen en instellingen binnen retail, zorg, finance, onderwijs, energie en overheid.
Particulieren zijn wij graag van dienst op het gebied van het familie- en erfrecht en mediation. Van
Benthem & Keulen is onderdeel van SCG Legal: een internationaal netwerk van meer dan 115
advocatenkantoren in ruim 55 landen. In 2016 en 2018 won Van Benthem & Keulen een Computable
Award en in 2019 is Van Benthem & Keulen verkozen tot de beste juridische dienstverlener in Nederland
(MT1000 beste dienstverleners van Nederland).

