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MET ONDER ANDERE:

Wij groeien door en stellen 
graag twee nieuwe collega’s 
aan u voor.

Waar staan we nu? En waar 
werken wij samen naartoe 
de aankomende jaren?

Wat waren de meest  
relevante en interessante 
uitspraken het afgelopen 
jaar?

WIJ KIJKEN TERUG
EN BLIKKEN VOORUIT…

FIJNE FEESTDAGEN EN 
VOORAL EEN GEZOND 

EN VOORSPOEDIG 2022!

6  TOP-3 UITSPRAKEN 2021 
 
Dit jaar zijn er weer veel relevante en interessante uitspraken 
gedaan in diverse rechtsgebieden. Onderstaand nemen we 
drie spraakmakende uitspraken met u door op het  gebied van 
privacy-, ondernemings- en arbeidsrecht.

1. Privacyrecht - Boete voor een onderhoudsbedrijf vanwege 
verwerking persoonsgegevens  zieke werknemers (Boete CP&A 
verzuimregistratie, rapport Autoriteit Persoonsgegevens/19  mei 
2021)

Hoe zat het ook alweer met verwerking van persoonsgegevens 
van zieke werknemers? Het  recente besluit tot het opleggen 
van een bestuurlijke boete van € 15.000,- door de Autoriteit  
Persoonsgegevens aan een onderhoudsbedrijf is een goede 
reminder dat hiermee  voorzichtig moet worden omgegaan! 

Het is niet noodzakelijk voor een werkgever om kennis te nemen 
van de aard van de ziekte.  Hier mag dus niet naar worden 
gevraagd door een werkgever, en deze gegevens mogen dus  
ook niet worden vastgelegd, aangezien dit bijzondere (medische) 
persoonsgegevens zijn. In deze casus hield het betreffende 
onderhoudsbedrijf in het verzuimsysteem een registratie  bij 
van ziektes, specifieke klachten en pijnaanduidingen. Het 
verzuimsysteem was daarnaast  online toegankelijk, zonder enige 
vorm van autorisatie. Deze schending van de  privacywetgeving 
(AVG) heeft geleid tot het boetebesluit van de Autoriteit  
Persoonsgegevens. 

Tip: verwerk geen gegevens over ziekte van uw werknemers.

2. Ondernemingsrecht - Perspectief voor aangesproken 
bestuurders in faillissement (ECLI:NL:HR:2021:1099)

Een aangesproken bestuurder moet vaak van goede huize komen 
om zich te verdedigen  tegen de curator bij een faillissement. In 
deze uitspraak van de Hoge Raad wordt hen een  extra handvat 
geboden. 

Op grond van artikel 2:248 BW kan de curator bestuurders 
van een gefailleerde  vennootschap persoonlijk aansprakelijk 
stellen wanneer zij zich niet aan hun wettelijke  boekhoud- en 

publicatieplicht hebben gehouden. Wanneer bestuurders deze 
plicht  schenden staat volgens de wet vast dat zij hun taak 
onbehoorlijk hebben vervuld en bestaat  zelfs het vermoeden dat 
dit tot het faillissement van de vennootschap heeft geleid.  
Bestuurders kunnen zich hiertegen verdedigen door feiten en 
omstandigheden aan te  voeren waaruit blijkt dat het faillissement 
een andere oorzaak had. Er bestond lange tijd  twijfel of de 
aangesproken bestuurder ook feiten en omstandigheden mocht 
aanvoeren die  hij zelf had bewerkstelligd, dus zijn eigen handelen. 
De Hoge Raad heeft in deze uitspraak  bepaald dat de bestuurder 
zich mag beroepen op zulke feiten en omstandigheden, maar  
alleen dan indien deze bestuurshandelingen op zichzelf niet zijn 
aan te merken als kennelijk  onbehoorlijk bestuur. 

Deze uitspraak laat wederom zien hoe ingewikkeld het leerstuk van 
bestuurdersaansprakelijkheid kan zijn. Laat u dus altijd tijdig en 
goed adviseren wanneer u  als bestuurder wordt aangesproken.

3. Arbeidsrecht - Ondanks vier dringende redenen, geen 
ontslag op staande voet (ECLI:NL:RBROT:2021:5000) 

Rechtbank Rotterdam, 19 mei 2021 
Dat het geven van een ontslag op staande voet niet eenvoudig 
is, wordt in deze uitspraak  nogmaals bevestigd. Het ging hier om 
een werkneemster van een zorginstelling die niet één,  maar een 
viertal dringende reden voor een ontslag op staande voet heeft 
gegeven. De  werkneemster heeft onder andere een cliënt met 
de dood bedreigd. Daarnaast heeft ze deze cliënt opgesloten in 
het zorghuis en haar aangezet om van het balkon af te springen. 
Toen de  zorginstelling vervolgens dringend verzocht aan de 
werkneemster om op gesprek te komen,  weigerde zij dit. 

Ondanks deze viertal dringende reden oordeelt de rechter dat 
het ontslag op staande voet  niet rechtsgeldig is gegeven. Er is 
onder andere niet voldaan aan het vereiste van  ‘onverwijldheid’, 
wat inhoudt dat het ontslag direct na het incident moet worden 
gegeven.  De zorginstelling is hierin tekortgeschoten en dient een 
vergoeding te betalen aan  werkneemster ter compensatie van het 
onterecht gegeven ontslag. Voor het geven van een  rechtsgeldig 
ontslag op staande voet gelden aldus belangrijke voorwaarden. 
Het is dan ook  raadzaam om bij twijfels of klachten over het 
functioneren van een werknemer juridisch  advies in te winnen 
om zo snel en zorgvuldig mogelijk te kunnen handelen.

7  WIST-U-DATJES
 
Wist u… 
• dat Van Gelder Advocaten het afgelopen jaar gegroeid is van 

11 werknemers naar 18 werknemers;
• dat onze webinars goed bekeken en beoordeeld worden door 

deelnemers;
• dat de hond van Marieke (Heppie) bijdraagt aan 

kantoornetheid (papier uit de prullenbak komt ze brengen 
zodat wij het er vervolgens weer in kunnen gooien);

• dat het gebruik van publieke wifi niet altijd even privacy-proof 
is?;

• dat er bij Van Gelder Advocaten anonieme gedichten voor 
elkaar geschreven worden met sinterklaas;

• dat wij een MapsTell verdiepingsworkshop hebben gevolgd 
onder begeleiding van Robin Groen;

• dat Marieke laatst op de motor naar kantoor kwam, volledig in 
motorpak met helm;

• dat de Autoriteit Persoonsgegevens tips geeft voor 
thuiswerken tijdens de coronaperiode?; 

• dat Pascal zijn privacy examen behaald heeft en nu officieel 
CIPP/E-gecertificeerd is;

• dat een kantoorpand met meerdere bedrijven extra gevoelig 
is voor inbreuken op de privacy, omdat deuren vaak open 
worden gelaten en ruimtes nogal eens gehorig zijn?; 

• dat Fenna begin volgend jaar stage gaat lopen op Curaçao en 
daarna gelukkig weer bij ons terugkeert.
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1 VAN GELDER ADVOCATEN 
NU EN IN DE TOEKOMST 
 
Zo richting het einde van het jaar vonden wij het een mooi 
moment om in gesprek te gaan met Marieke en Adriënne over 
het kantoor nu en de ontwikkelingen die komen gaan. Hoe 
zien de aankomende jaren eruit en wat vonden zij de mooiste 
momenten van het afgelopen jaar?

Waar staat Van Gelder Advocaten op dit moment?
Van Gelder Advocaten heeft in 2020 ambitieuze groeiplannen 
ontwikkeld, hiervoor is ook een businessplan opgesteld. Op dit 
moment lopen we qua groei voor op de prognoses die wij in 2020 
hebben opgesteld. Ons kantoor telt inmiddels 18 medewerkers en 
is hard aan de weg aan het timmeren om nog betere én bredere 
dienstverlening aan onze cliënten te kunnen bieden. We hebben 
daarbij oog voor behoud van ons DNA (bevlogen, helder en 
strategisch) bij het realiseren van de groei. Kwaliteit staat voorop. 

Wat zijn de grootste ontwikkelingen binnen Van Gelder 
Advocaten in het afgelopen jaar? 
Enerzijds de groei in het aantal medewerkers en het mooiste is dat 
er al een écht team staat. Een team waarbij open communicatie, 
jezelf mogen zijn en persoonlijke groei, tezamen met werkgeluk, 
als een van de mooiste ontwikkelingen mag worden gezien. 
Anderzijds natuurlijk de groei en tevredenheid van onze cliënten
en samenwerkingspartners.

Wat zijn de toekomstplannen voor Van Gelder Advocaten
de komende jaren?
Het doel is om in 2023 gegroeid te zijn tot 25 medewerkers en 
onze dienstverlening met het rechtsgebied IE/ICT recht uit te 
breiden. Dit is geen must, maar een stip op de horizon. Onze visie 
voor 2023 luidt namelijk: in 2023 zijn wij een vaste juridische partner 
in Zuid en Midden-Nederland met 25 medewerkers. We werken 
in de rechtsgebieden arbeidsrecht, privacyrecht, IE/ICT recht, 
ondernemingsrecht en vastgoedrecht.

Ten slotte, wat was jullie mooiste Van Gelder Advocaten-
moment het afgelopen jaar?
Marieke: “Op kantoor hebben we met alle medewerkers een 
Mapstell traject doorlopen, waarbij gedragsvoorkeuren inzichtelijk 
zijn gemaakt. Op de medewerkersbijeenkomst vond ik het 
mooiste moment dat eenieder zich veilig en vertrouwd voelde om 
gedragsvoorkeuren bespreekbaar te maken en aan te geven waar 
we elkaar kunnen helpen en versterken.”

Adriënne: “Mijn mooiste moment van afgelopen jaar is dat wat 
we hebben gebouwd in de afgelopen jaren, zo’n goede basis 
vormt voor de groei die we nu doormaken. Denk aan cliënten 
die al jarenlang met ons samenwerken, het vertrouwen wat we 
van samenwerkingspartners krijgen en het vertrouwen dat we 
bijvoorbeeld van directeuren of HR-managers krijgen die wisselen 
van onze organisatie en de samenwerking met ons kantoor vanuit 
hun nieuwe kantooromgeving met ons voortzetten. Via mond-tot-
mond reclame komen we met mensen/organisaties in contact, die 
matchen met ons DNA en dat werkt fijn.”

2  INTRODUCTIE NIEUWE 
COLLEGA’S
Graag stellen wij twee nieuwe collega’s aan jullie voor: 

Judith Peeters 
Algemeen directeur A.I. 

Judith is sinds kort algemeen directeur bij Van Gelder Advocaten. 
Hierbij richt zij zich voornamelijk op de operationele kant 
van de organisatie. De kwaliteit van de dienstverlening en de 
kernwaarden van Van Gelder Advocaten hebben gezorgd voor zeer 
tevreden klanten en een snelle groei van de organisatie. Om de 
professionals goed te kunnen blijven faciliteren in hun werk heeft 
de organisatie extra geïnvesteerd in de managementlaag. Judith 
geeft aandacht aan de mensen, de organisatie en de processen 
zodat de klant- én medewerkerstevredenheid hoog blijft.

Marthe Leijs
Privacy jurist

Marthe heeft in 2018 de Master Ondernemingsrecht afgerond 
aan de Tilburg University. In dat jaar begon privacyrecht een 
“hot topic” te worden vanwege de invoering van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vervolgens heeft 
Marthe haar kennis nog verder verbreed. Ze heeft interessante en 
relevante werkervaring opgedaan op het gebied van privacyrecht. 
Marthe versterkt ons privacyteam en is werkzaam als privacy jurist.

3   KLANTEN AAN HET
WOORD 
“We zijn nog maar sinds kort een samenwerking aangegaan met 
Van Gelder Advocaten, maar voelen ons nu al helemaal thuis. 
We zijn warm onthaald door de eigenaresse en zij heeft ons op 
correcte wijze in contact gebracht met verschillende disciplines 
binnen het bedrijf. Van Gelder Advocaten neemt het werk serieus, 
maar gelukkig blijft er altijd ruimte voor een goede grap. Zelfs onze 
Spiderman en Superman actie heeft hen niet uit het veld doen 
slaan.”

Farid en Jelle  
Raad van Bestuur Stichting Het Adriano Huis

“Mijn ervaring met Van Gelder Advocaten is zeer positief. Met 
verstand van zaken worden wij bij zeer uiteenlopende juridisch 
vraagstukken die spelen in de organisatie door hen geadviseerd en 
ondersteund. Hun expertise, drive, kordaatheid en klantgerichtheid 
zorgen ervoor dat de samenwerking altijd effectief en prettig 
verloopt. Ze zijn er gewoon als je ze nodig hebt.” 

Marina Hesen 
RIBW Brabant

“No nonsense, kordaat, to the point, zeer flexibel en klantgericht. 
Echt advocaten die in de bres springen voor hun cliënt, zelfs in  
het weekend. Een fijne samenwerking!” 

Janneke Louisa-Muller 
Bestuurder van Present

“Als internationaal ondernemer opereren wij als inrichter van 
Tuincentra en toeleverancier van displays binnen De Haan Group in 
het Nederlandstalig, Duitstalig en Franstalig Europa. Hoe groter je 
organisatie wordt hoe belangrijker ook het juridische kader is.

Van Gelder Advocaten voelt dit goed aan en komt op gepaste 
wijze én op het juiste moment met het goede advies. In de loop 
der jaren is De Haan Group net als Van Gelder Advocaten op een 
organische manier mét elkaar groter geworden. We waarderen 
daarbij de persoonlijke en pro-actieve aanpak van Marieke en haar 
team. Van Gelder Advocaten is er als het nodig is, wat voor ons 
precies de reden is dat deze samenwerking zo goed werkt!”

Rick van Kuppevelt  
De Haan Group B.V.

4 DE LEASEAUTO TIJDENS 
CORONA 
2021 stond vanwege corona in het teken van het thuiswerkadvies 
vanuit de overheid.  Afgelopen mei 2021 berichtte NOS dat het 
aantal zakelijke kilometers snel afneemt en dat  veel werkgevers 
eraan denken om het leasewagenpark te verkleinen. Veel 
werknemers gaan  niet meer vijf dagen per week naar kantoor en 
de auto staat stil voor de woning. De kosten  lopen wel door. De 
verwachting is dat het gebruik van de leaseauto steeds meer ter 
discussie komt te staan. Wat betekent dit voor het recht op een 
leaseauto? Kan het gebruik van de  leaseauto eenzijdig door de 
werkgever worden ingetrokken?

Een leaseauto is vaak te kwalificeren als een 
arbeidsvoorwaarde
Een leaseauto is niet alleen een vervoermiddel dat gebruikt wordt 
om het werk te kunnen  doen. Voor de werknemer is de auto van 
de zaak vaak ook de gezinsauto. De werknemer  hoeft niet zelf een 
auto aan te schaffen en heeft minder brandstofkosten. Het feit dat 
de  werknemer ook privé mag rijden met de auto, zorgt ervoor dat 
de leaseauto is te  kwalificeren als een onderdeel van het loon en 
daarmee als een (belangrijke)  arbeidsvoorwaarde.

Mag het recht op een leaseauto eenzijdig gewijzigd worden? 
Het wijzigen van arbeidsvoorwaarden is aan wettelijke regels 
gebonden. Een eenzijdig wijzigingsbeding kan opgenomen zijn 
in de arbeidsovereenkomst (of in een leaseregeling). Als  zo’n 
eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst niet is 
opgenomen, dan wordt  een eenzijdige wijziging beoordeeld aan 
de hand van goed werknemerschap. Kort gezegd,  worden de 
belangen van de werkgever tot het eenzijdig wijzigen van het recht 
op een  leaseauto afgewogen tegen het belang van de werknemer 
tot het behouden van de  leaseauto.

De werkgever moet kunnen aantonen dat hij een zwaarwegend 
bedrijfsbelang heeft en dat  het noodzakelijk is om daarvoor de 
leaseauto in te nemen. Het financiële belang van de  werknemer 
weegt in het algemeen zwaar. De werknemer moet immers bij 
inleveren van de  leaseauto zelf de kosten van de aanschaf, het 
onderhoud en de brandstof voor zijn rekening  nemen. Daarmee 
levert de werknemer een deel van zijn inkomen in.

De rechter buigt zich vaak over de eenzijdige wijziging van 
arbeidsvoorwaarden
In hoger beroep heeft de rechter recent over zo’n kwestie 
geoordeeld. In deze zaak wilde de  werkgever van diverse 
werknemers het leasecontract beëindigen. Hiervoor werd 
een beroep gedaan op het eenzijdige wijzigingsbeding in 
de arbeidsovereenkomst. Als redenen werden onder meer 
aangevoerd de  noodzaak van kostenreductie en veranderende 
arbeidspatronen. Dit heeft dus raakvlakken  met het meer 
thuiswerken vanwege corona.
 
Het Gerechtshof in Amsterdam oordeelde dat de 
terbeschikkingstelling van een leaseauto  aan de werknemer 
is te beschouwen als een arbeidsvoorwaarde. In deze zaak 
oordeelde het Gerechtshof dat de werkgever niet eenzijdig deze 
arbeidsvoorwaarde mocht wijzigen. Volgens het Gerechtshof 
hoeft het belang van de werknemer niet te wijken voor de door de  
werkgever gestelde belangen.  

Voor de werkgever is het van essentieel belang dat zijn belangen 
goed worden gemotiveerd.  Als het belang van de werkgever 

namelijk zwaarder weegt, mag de werkgever de regeling voor het 
gebruik van een leaseauto wijzigen. Maar dan is de werkgever er 
nog niet. De  werkgever wordt vaak opgelegd om het ‘verlies’ van 
de leaseauto te compenseren. De hoogte van deze compensatie is 
afhankelijk van de omstandigheden van het geval (wat voor soort 
leaseauto, hoeveel privégebruik etc.). Eenzijdig wijzigen van de 
afspraken met  betrekking tot de leaseauto is dus niet eenvoudig!
 
Wil u naar aanleiding van dit artikel sparren met onze advocaten 
over het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden? Neem contact 
op met onze sectie Arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@
vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. 

5 TERUGBLIK WEBINAR 
PRIVACYRECHT 
Mag ik het computergebruik van mijn werknemers monitoren of 
mag ik cameratoezicht inzetten? Wat moet ik doen om te voldoen 
aan de privacywetgeving? Hoe handel ik bij een datalek? Wat 
staat er in een privacy- en cookieverklaring? En welke risico’s loop 
ik als ik dit niet op orde heb?

Onze privacyspecialisten mr. Marieke van Gelder en drs. Pascal 
Heine-Lissone CIPP/E hebben in het webinar van 21 oktober 
jl. antwoord gegeven op deze vragen. Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden bespraken ze in een uur tijd diverse actuele 
privacyrechtelijke vraagstukken. Ze gingen in op de verplichtingen 
die organisaties op grond van geldende privacywetgeving 
hebben. Tegelijkertijd biedt het privacyrecht ook kansen waar 
ondernemers van kunnen profiteren: denk aan efficiënte en 
veilige werkprocessen en bovenal een groeiend (maatschappelijk) 
vertrouwen in de organisatie. 

Het webinar werd beoordeeld met een mooie 8,3. We zijn 
inmiddels druk met het voorbereiden van de webinars voor 
2022. Houd onze website en social media in de gaten voor meer 
informatie en de mogelijkheid om u aan te melden. 
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