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En nog meer ...

MET ONDER ANDERE:

Om u nog beter van dienst te 
kunnen zijn, is ons team uitge-
breid met drie nieuwe colle-
ga’s. Zij stellen zich graag aan 
u voor in deze nieuwsbrief. 

Relaties en geïnteresseerden 
informeren via webinars is een 
groot succes gebleken! In deze 
nieuwsbrief enkele reacties van 
onze deelnemers.

Wordt thuiswerken de nieu-
we norm na COVID-19 en 
het wetsvoorstel? Wat zijn de 
voor- en nadelen? Lees hier-
over meer in deze nieuws-
brief.  

Ellen Pankhurststraat 1a
5032 MD Tilburg

T. +31 (0)88 - 88 40 840
info@vangelderadvocaten.nl | www.vangelderadvocaten.nl

HELEMAAL  
UP-TO-DATE  
DE ZOMER IN

WIST-U-DATJES
Wist u…
 
• Dat Adriënne op 28 juli 2021 elf jaar advocaat is;
•  Dat Jorn deze zomer beëdigd wordt als advocaat en start met zijn 

beroepsopleiding;
• Dat wij begin juli een personeelsuitje hebben;
•  Dat wij een échte motorbar op kantoor hebben, waar de meningen 

over verdeeld zijn;
•  Dat wij op zoek zijn naar twee nieuwe collega’s; een specialist  

privacyrecht en een secretaresse;
•   Dat wij dit jaar weer partner zijn van de Tilburg University Challenge;
•  Dat Daniëlle deze maand maar liefst 25 jaar haar vak als juridisch 

secretaresse uitvoert;
•  Dat je het gewicht van een parasolvoet niet moet onderschatten, 

om voetbreuken te voorkomen, toch Betty? 
 

WIJ WENSEN U EEN 
ZONNIGE ZOMER TOE!

BEVLOGEN, 

HELDER, 

STRATEGISCH.

KLANTEN AAN HET WOORD 
“Sinds 2015 werken we samen met Van Gelder Advocaten. In eerste instantie door een forse reorganisatie binnen onze stichting en later 
op meer incidentele basis. Wat me opvalt, is dat Van Gelder Advocaten altijd bereikbaar is, altijd snel reageert, altijd goed uitlegt – in 
begrijpbare taal – wat er aan de hand is en wat de consequenties zijn en ook altijd zeer vriendelijk en vrolijk haar dienstverlening levert. 
Als er iets binnen je organisatie aan de hand is, ben en voel je je kwetsbaar. Ik voel mij altijd op mijn gemak om vragen te stellen en met 
hun adviezen kan ik ook daadwerkelijk weer aan de slag. Voor ons is Van Gelder een vaste samenwerkingspartner voor de lange termijn! 
Dank daarvoor!”

Monic Bleijenberg – Algemeen Directeur ALSG Servicebureau

“In een tijd waarin er veel gebeurt en er vaak snel gehandeld en geschakeld moet worden, is het fijn om te kunnen vertrouwen op de 
expertise, ervaring en flexibiliteit van Van Gelder Advocaten (mijn contacten zijn voornamelijk met Adriënne van Geel). Sparren over de 
inhoud, met het afzetten van voor- en nadelen tegen elkaar, gaat op een zeer prettige manier.”

Sanne Schoenmakers – Senior adviseur P&O RIBW Brabant 



INHOUDSOPGAVE
 

1. Uitbreiding van ons team 
2. Terugblik webinars
3. Het recht op thuiswerken
4. De 6 belangrijkste wijzigingen uit de nieuwe Wet  
 bestuur en toezicht rechtspersonen
5. Klanten aan het woord
6. Wist-u-datjes 

De afgelopen maanden is ons team uitgebreid met drie nieuwe aanwinsten: Claudia Franken, Dennis van Leeuwen en  
Eva van Koningsveld. Onze nieuwe medewerkers stellen zich graag aan u voor:

UITBREIDING VAN ONS TEAM  

TERUGBLIK WEBINARS 

Claudia Franken
Marketing- en communicatiemedewerker

Claudia is werkzaam als marketing- en 
communicatiemedewerker. Ze is creatief, 
sociaal en behulpzaam. Claudia biedt onze 
vaksecties ondersteuning bij het ontwik-
kelen en uitvoeren van het marketing -en 
communicatiebeleid.

HET RECHT OP THUISWERKEN  

Tijdens een ochtendsessie spraken onze advocaten en juristen zo’n 
zeventig relaties en geïnteresseerden toe. In april ging het hierbij 
om het aansprekende onderwerp “juridische tips en tricks bij een 
reorganisatie”. Veel van die deelnemers namen ook deel aan het 
webinar in mei, dat ging over contracteren en aansprakelijkheid.
Na afloop van de webinars was er gelegenheid om vragen te stellen. 
Tot slot ontvingen onze deelnemers een praktische routekaart met 
allerlei tips en tricks in diverse scenario’s. Houd onze website en so-
cial media in de gaten voor toekomstige webinars! 

Ervaringen van onze deelnemers na afloop van de webinars:

“Complimenten! De sprekers waren duidelijk te verstaan. Een goe-
de, inhoudelijke presentatie.”

“Bedankt voor de duidelijke en interessante presentatie. Dat doen 
jullie als kantoor heel goed vind ik.”

“Dank voor de duidelijke en informatieve presentatie. De route-
kaart is een handig hulpmiddel in de praktijk.”

“Ik heb weer beter in beeld welke stappen er binnen een geplande 
reorganisatie genomen dienen te worden, dank daarvoor.”

GEMIDDELDE SCORE EVALUATIE: 8 

VAN GELDER 
ADVOCATEN
IS OPRECHT 
UW PARTNER

Dennis van Leeuwen
Juridisch medewerker ondernemingsrecht

Na eerst een stageperiode bij ons op kan-
toor te hebben doorlopen, versterkt Den-
nis ons team inmiddels als juridisch mede-
werker ondernemingsrecht. Daarnaast is 
hij bezig met de afronding van zijn Master 
Ondernemingsrecht aan de Universiteit 
van Tilburg. Dennis is sportief en een éch-
te teamplayer.

Eva van Koningsveld
Juridisch secretaresse

Eva versterkt ons secretariaat als juridisch 
secretaresse. Ze volgt de studie rechtsge-
leerdheid aan de Universiteit van Tilburg. 
Vriendinnen omschrijven haar als een open 
en vriendelijk persoon.

Thuiswerken was de norm tijdens de coronapandemie. Dat is veel 
werknemers goed bevallen. Betekent dat nu dat er een recht 
op thuiswerken bestaat? En omgekeerd, kan een werkgever de 
werknemer verplichten om helemaal, of enkele dagen, thuis te 
werken? Er is een nieuw wetsvoorstel ingediend dat het recht op 
thuiswerken versterkt.

Thuiswerken, voor- en nadelen
Thuiswerken (volledig of parttime) heeft zowel voor werkgevers als 
voor werknemers voor- en nadelen. Voor werknemers is het efficiënt, 
het bespaart reistijd en het bevordert geconcentreerd werken zon-
der de afleiding van de collega die binnenloopt. Ook kost digitaal 
vergaderen doorgaans minder tijd. Daarnaast is ook de combina-
tie van werk en zorg beter te maken. Sommige werknemers hebben 
het thuiswerken juist als nadeel ervaren. Bijvoorbeeld omdat er thuis 
geen goede en rustige werkplek was of omdat zij het contact en 
overleg met collega’s hebben gemist. 

Voor werkgevers is het voordeel van thuiswerken dat er minder kan-
toorruimte nodig is. Dat kan kostenbesparend werken. Het efficiën-
ter werken en minder vergaderen is ook voordelig voor werkgevers. 
Daar staat tegenover dat het moeilijker is om te controleren hoe de 
werknemer het werk doet en dat de teamband tussen collega’s kan 
verwateren. Bovendien is de controle op de arbeidsomstandighe-
den (bijvoorbeeld werkhouding) moeilijk, terwijl de werkgever wel 
verantwoordelijk blijft voor de veiligheid van de werknemer. Een 
werknemer die schade lijdt door een slechte werkhouding, kan de 
werkgever daarvoor aansprakelijk houden. 

Dan zijn er ook op macroniveau  nog voordelen aan thuiswerken. 
Doordat er minder gereisd wordt, is er minder milieuvervuiling,  
minder drukte op stations en zijn er minder files.

Wetsvoorstel “Werken waar je wilt” 
Met het wetsvoorstel “Werken waar je wilt (WWjW)”, beoogt de 
overheid het recht op thuiswerken voor werknemers te versterken. 
Op dit moment is er al de mogelijkheid om bij de werkgever het 
verzoek te doen om wijzigingen aan te brengen in de arbeidsduur, 
werktijd en werkplek in de Wet flexibel werken (Wfw). Werknemers 
die werken in een organisatie met meer dan tien werknemers en die 
langer dan zes maanden in dienst zijn, kunnen bij de werkgever een 
verzoek hiervoor indienen. 

Het verzoek van de werknemer om andere werktijden of een andere 
arbeidsduur, mag de werkgever alleen afwijzen wanneer sprake is 
van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De afwijzing van het 
verzoek om thuis te werken, hoeft op dit moment niet gemotiveerd 
te worden. 

Met de “Wet werken waar je wilt”, worden de drie verzoeken ar-
beidsduur, werktijd en werkplek gelijkgetrokken en mag de werkge-
ver het verzoek van de werknemer over de werkplek alleen weigeren 
als daar een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang voor is. Overi-
gens mag de werknemer verzoeken om thuis te werken, maar het 
verzoek mag ook juist zijn om op kantoor (of elders) te werken.

Als de werkgever niet binnen één maand op het verzoek heeft be-
slist, dan moet hij het verzoek toewijzen. Verder is het zo dat het aan 
de werkgever is om het zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang aan 
te tonen. Dit belang kan bijvoorbeeld gelegen zijn in de veiligheid 
op kantoor of de werkplek. 

Tot slot 
Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over het recht op 
thuiswerken? Of wilt u sparren met onze advocaten over een speci-
fieke kwestie? Neem contact op met onze sectie arbeidsrecht via het 
e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 
088-8840840. We helpen u graag verder!

DE 6 BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN UIT DE NIEUWE 
WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN 

Per 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtsper-
sonen (Wbtr) in werking. Dit brengt mogelijk wijzigingen met 
zich mee binnen uw organisatie. Zo wordt een aantal wettelijke 
regels voor BV’s en NV’s ook geldig voor andere rechtsperso-
nen (zoals stichtingen). Daarnaast wordt een aantal wijzigingen 
ingevoerd die gelden voor alle rechtspersonen (inclusief BV’s). 
Wat betekenen deze wijzigingen voor u en is er wellicht een 
statutenwijziging nodig? In dit artikel vertellen wij u meer.

1. Aansprakelijkheid bij onbehoorlijk bestuur
De aansprakelijkheid voor onbehoorlijk bestuur wordt voor alle 
entiteiten gelijkgetrokken met de huidige regeling voor BV’s en 
NV’s. Dit houdt in dat wanneer de stichting of vereniging failliet 
gaat, het bestuur mogelijk aansprakelijk kan zijn op grond van wet-
telijke bewijsvermoedens. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij het 
niet voeren van een deugdelijke administratie. Dan ontstaat het 
bewijsvermoeden dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillis-
sement en dus het bestuur daarvoor aansprakelijk is. 

2.  Verplichting regeling bij gedoe binnen het bestuur  
(belet en ontstentenis)

De Wbtr bepaalt ook dat er in de statuten een regeling moet wor-
den opgenomen in geval van belet of ontstentenis van de bestuur-
ders en (wanneer van toepassing) de raad van commissarissen. Uit 
de statuten moet dan duidelijk worden wie als tijdelijk bestuurder/
commissaris handelt in geval van belet of ontstentenis. 

3. Mogelijkheid tot extra toezicht 
De Wbtr geeft de wettelijke mogelijkheid om een one-tier board 
of een raad van commissarissen in te stellen als controlemechanis-
me. Bij een one-tier board bestaat het bestuur uit zowel uitvoe-
rende als niet-uitvoerende bestuurders. Dit is een vorm waar het 
toezicht (niet-uitvoerende bestuurders) dichter op het bestuur zit. 
 
4. Mogelijkheid tot meervoudig stemrecht
De Wbtr brengt ook veranderingen voor het stemrecht met zich 
mee. Voor de NV en de BV bestaat reeds de mogelijkheid voor 
meervoudig stemrecht, en deze regeling wordt nu ook geïntrodu-
ceerd bij andere rechtspersonen. Dit houdt in dat een bestuurder 
of commissaris meer dan één stem kan uitbrengen, maar nooit 
meer stemmen dan de andere bestuurders of commissarissen bij 
elkaar samen. 

5. Eerder ontslag statutair bestuurder
De Wbtr geeft de rechtbank extra mogelijkheden om het ontslag 
van een bestuurder of commissaris van een stichting uit te spre-
ken. De huidige gronden worden aangevuld met: verwaarlozing 
van haar taak, ingrijpende wijziging van omstandigheden en an-
dere gewichtige redenen. 

6. Verbod tot tegenstrijdig belang
Voor de NV en de BV geldt dat zij een regeling moeten hebben 
in geval van een tegenstrijdig belang. De Wbtr verplicht nu ook 
andere rechtspersonen om een regeling op te nemen in geval van 
een tegenstrijdig belang. Wanneer een bestuurder of commissaris 
een persoonlijk of ander eigen belang heeft dat tegenstrijdig is 
met het belang van de rechtspersoon, mag hij niet meebeslissen 
over dat onderwerp. Indien alle bestuurders of commissarissen 
een tegenstrijdig belang hebben, dient een ander orgaan van de 
rechtspersoon aangewezen te worden om het besluit te nemen. 
Wanneer dit er niet is, dienen de bestuurders en commissarissen 
schriftelijk vast te leggen wat alle overwegingen waren bij het ne-
men van het besluit.

Overgang
De Wbtr treedt op 1 juli 2021 in werking. Er zijn verschillende over-
gangsregelingen in geval de statuten nog niet in lijn zijn met de 
Wbtr. Zo zullen sommige bepalingen als ongeschreven beschouwd 
moeten worden en zullen andere bepalingen nog maximaal vijf 
jaar geldig zijn. Op den duur moeten de statuten wel voldoen aan 
deze wet. Controleer dus goed of uw statuten een update nodig 
hebben om problemen te voorkomen. 

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over de Wbtr en 
wat dit voor u betekent? Of wilt u sparren met onze advocaten 
over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie 
ondernemingsrecht via het e-mailadres ondernemingsrecht@van-
gelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. 


