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Arbeidsrecht
Regeerakkoord en ontslagrecht 

In het regeerakkoord zijn rigoureuze plannen opgenomen wat betreft de hervorming van het 

ontslagrecht. Deze plannen hebben voor zowel werkgevers als werknemers grote gevolgen. 

Het ontslagstelsel komt er in een notendop als volgt uit te zien: in beginsel is het voor een 

werkgever niet langer mogelijk om de kantonrechter te verzoeken een arbeidsovereenkomst 

met een werknemer te beëindigen. De werkgever zal zich in bijna alle gevallen moeten wenden 

tot het UWV Werkbedrijf, dat een advies uitbrengt. Vervolgens kan de werknemer worden 

ontslagen. Een ontslagen werknemer kan vervolgens naar de kantonrechter stappen, die 

uitsluitend bij een negatief advies van het UWV het ontslag ongedaan kan maken. In andere 

gevallen kan de kantonrechter aan de werknemer een vergoeding toekennen.

 
m e e r  w e t e n ?  
Loes Sluiter | l.sluiter@vantill.nl

_ 
 
Aanbestedingsrecht
Nieuwe Aanbestedingswet aangenomen
 
Op 30 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Aanbestedingswet aangenomen. De 

nieuwe wet zou MKB-vriendelijker moeten zijn dan de huidige wetgeving, onder meer door 

onnodig samenvoegen van opdrachten te verbieden en expliciet op te nemen dat alle eisen 

proportioneel moeten zijn. Omzeteisen mogen bovendien niet meer worden gesteld, tenzij 

uitdrukkelijk gemotiveerd. Het is de vraag of er in de praktijk veel zal veranderen, aangezien 

het in de wet ontbreekt aan harde regels. Wanneer de nieuwe wet in werking treedt, is nog 

niet duidelijk. Ingezet wordt op 1 januari 2013, maar dat lijkt nogal ambitieus.

m e e r  w e t e n ?  
Stefan Dalmolen | s.dalmolen@vantill.nl
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Appartementsrecht 
Kostenverhaal bestuursdwang op individuele eigenaren 

Een gemeente is op grond van de Woningwet bevoegd om een eigenaar van een pand met 

(dreiging van) toepassing van bestuursdwang te dwingen werkzaamheden aan het pand 

uit te voeren. De gemeente kan ook een Vereniging van Eigenaars (VvE) aanschrijven om 

zorg te dragen voor herstel van gemeenschappelijke zaken in het complex. Indien de VvE 

niet voldoet, kan de gemeente de werkzaamheden zelf laten verrichten en de kosten in 

rekening brengen bij de VvE. De vraag die zich voordoet is of de gemeente deze kosten 

ook op een individuele eigenaar kan verhalen. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag 

bevestigend, aangezien de VvE op grond van artikel 5:126 lid 2 BW de gezamenlijke 

eigenaars vertegenwoordigt. Een individuele eigenaar wordt hierdoor ook als overtreder 

aangemerkt waardoor hij conform breukdeel dient bij te dragen in de kosten.

 
m e e r  w e t e n ?  
Kim Kroon  | k.kroon@vantill.nl

_ 

Intellectueel eigendomsrecht 
Per 1 januari 2013 wordt de thuiskopieheffing uitgebreid 

Het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal (zoals muziek en films) voor eigen 

gebruik is tot op zekere hoogte toegestaan. Om de makers van het werk te compenseren 

voor de kosten die zij daardoor mislopen is in de Auteurswet geregeld dat fabrikanten en 

importeurs van de gegevensdragers waarop het werk wordt gekopieerd, een vergoeding 

verschuldigd zijn. Momenteel wordt deze vergoeding alleen nog geheven op blanco CD’s 

en DVD’s. Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak waarin werd geoordeeld dat 

Nederland hiermee niet aan Europese regels voldoet, heeft staatssecretaris Teeven een 

AMvB uitgevaardigd. Op grond van de nieuwe regeling moeten fabrikanten en importeurs 

van o.a. telefoons, mp3-spelers en tablets nu ook een vergoeding betalen. De regeling is 

van kracht van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014.

 
m e e r  w e t e n ?  
Sara Biersteker  | s.biersteker@vantill.nl 
_ 

Ondernemingsrecht
Wet bestuur en toezicht
 
Vanaf 1 januari 2013 treedt de Wet bestuur en toezicht inzake aanpassing regels bestuur 

en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen in werking. Deze wet voorziet 

onder meer in de mogelijkheid om uitvoerende en toezichthoudende bestuurders in een 

bestuur, dus zonder apart toezichthoudend orgaan, op te nemen (het monistische model). 

De nieuwe wet wijzigt voorts de tegenstrijdigbelangregeling voor bestuurders zodanig 

dat besluiten genomen onder invloed van tegenstrijdig belang dat besluit niet meer kan 

aantasten. Dit is voor derde (contracts)partijen goed nieuws, zij hoeven zich geen zorgen 

meer te maken dat contracten later ongeldig blijken te zijn. Dat betekent niet dat de 

bestuurder vrijuit gaat, de vennootschap kan de bestuurder aansprakelijk houden indien 

zij schade lijdt als gevolg van een dergelijk besluit. Een opmerkelijke wijziging die de 

nieuwe wet meebrengt is dat grote vennootschappen te maken krijgen met een verplichte 

evenwichtiger verdeling van het aantal zetels in besuur en Rvc’s, tenminste 30% van de 

zetels dient bezet te worden door vrouwen. De nieuwe wet bevat echter geen sanctie op 

niet-naleving hiervan. 

 
m e e r  w e t e n ?  
Mirjam van Schoonhoven | m.vanschoonhoven@vantill.nl 

Alhoewel bij het samenstellen van deze 
nieuwsbrief de grootst mogelijke zorgvuldig-
heid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijk-
heid dat bepaalde informatie, al dan niet door 
tijdsverloop, niet (meer) juist is. Wij adviseren 
u dan ook altijd contact met ons op te nemen 
voordat u zelfstandig aan de slag gaat met de 
informatie die in de nieuwsbrief is opgeno-
men. Van Till Advocaten is niet aansprakelijk 
voor de gevolgen van activiteiten die worden 
ondernomen op basis van de informatie die is 
opgenomen in de nieuwsbrief.


