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Monique Rus-van der Velde
Monique Rus-van der Velde is sinds februari 2018 als advocaat en
partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen. Ze is gespecialiseerd in
ruimtelijke ordening en milieu, bestuursrecht, gedoogplichten,
nadeelcompensatie, planschade en onteigening. Monique geeft
samen met Frank Mulder leiding aan de teams Bestuursrecht en
Omgevingsrecht.
Wat Monique onderscheidt als advocaat is haar betrokkenheid en
praktische instelling.
Monique werkt sinds 1987 in de advocatuur, eerst bij Loyens Loeff en
later bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

Werkzaamheden
Monique adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:
 (Ruimtelijk) bestuursrecht
 Milieurecht
 Onteigeningsrecht
 Kabels en leidingen
 Nadeelcompensatie en planschade
 Gebiedsontwikkeling
 Gedoogplichten
 Luchtvaartrecht
Monique levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke
ontwikkeling van haar relaties. Ze geeft lezingen en workshops
over de ontwikkelingen in de rechtsgebieden waarbinnen zij
werkzaam is. Monique publiceert daarnaast regelmatig op haar
vakgebied en treedt op als docent bij het Studiecentrum
Rechtspleging (SSR), NCOI, SDU en het Centrum voor
Postacademisch Onderwijs (CPO) van de Radboud Universiteit.

Monique Rus-van der Velde
+31 30 25 95 521
+31 62 04 40 283
moniquerus@vbk.nl
Expertise
Bestuursrecht
Omgevingsrecht
Sectorteam
Energie
Overheid

Overig
Monique is lid van de Vereniging Onteigeningsadvocaten (VOA), de Vereniging voor Onteigeningsrecht
(VvOR), de Vereniging van Milieurechtadvocaten (VMA), de Vereniging voor Milieurecht (VMR), de
Vereniging voor Bestuursrecht en de Vereniging voor Bestuursrecht.
Van Benthem & Keulen
Transparantie, topkwaliteit en toegankelijkheid: de nieuwe standaard? Zo nieuw is het niet voor ons. Al
bijna 80 jaar zijn wij Van Benthem & Keulen: het toegankelijke topkantoor in advocatuur en notariaat. Met
ruim 80 juridische professionals is Van Benthem & Keulen hét ambitieuze fullservicekantoor dat haar eigen
koers vaart en topkwaliteit koppelt aan kennisdeling.
Wij geloven in persoonlijk contact. Cliënten noemen onze aanpak verfrissend. Wij noemen het een
wezenlijk kenmerk van onze identiteit. We kunnen én willen niet anders. Van Benthem & Keulen: hét
toegankelijke topkantoor.

