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Dr. R.M. Beltzer 

 

1. Statutair directeur 

 

Zoals in de JAR regelmatig is besproken, leidt een opzegging van de statutaire 

betrekking van een statutair directeur tevens tot het einde van de arbeidsovereenkomst 

tussen deze bestuurder en de vennootschap, tenzij partijen anders zijn overeengekomen 

of een bijzonder opzegverbod geldt (HR 15 april 2005, JAR 2005/117 en JAR 2005/153). 

Doen zich deze uitzonderingen niet voor, dan kan de directeur pogen het besluit van de 

AvA – ervan uitgaande dat dat het bevoegde orgaan is – aan te tasten. Zulks is mogelijk 

indien de AvA in strijd met art. 2:8 BW heeft gehandeld. In een zaak aangespannen voor 

de Rechtbank Arnhem (26 maart 2008, JAR 2008/124) slaagde een beroep op deze 

bepaling, nu de directeur onvoldoende duidelijk was dat zijn ontslag op de agenda 

stond. De vergadering vond overigens in het buitenland plaats, hetgeen mede 

redengevend was geweest waarom de directeur te kennen was gegeven dat hij ook 

telefonisch kon meevergaderen. Het hof oordeelde dat de werkgever zijn werknemer in 

de gelegenheid dient te stellen zich zorgvuldig voor te bereiden en te worden gehoord 

over het voorgenomen ontslag. Nu deze regels waren geschonden, was het besluit 

vernietigbaar op grond van art. 2:15 lid 1 onder b BW. 

Uiteraard dient een rechtsgeldig benoemingsbesluit ten grondslag te liggen aan 

het statutaire bestuurderschap. De opzegging door de AvA van een niet-bestaande 

statutaire functie maakt niet dat de werknemer geacht moet meer te zijn geweest dan 

functioneel bestuurder (Ktr. Venlo 5 februari 2008, JAR 2008/85). Door deze opzegging is 

dan ook geen einde gekomen aan de arbeidsovereenkomst, dunkt mij, nu daarvoor een 

toestemming van de CWI is vereist. 

 Bij overgang van onderneming roept de dubbele rechtsbetrekking van de 

directeur de vraag op of de directeur op basis van het vennootschapsrecht of op basis 

van de artikelen 7:662 e.v. BW van de verkrijger kan eisen dat hij ook in diens 

onderneming de functie van bestuurder zal hebben. De wijze van benoeming en ontslag 

van bestuurders van een NV of BV is geregeld in de artikelen 2:132/242 (2:162/272 voor 

de structuur-NV en -BV) en 2:134/244 BW. De geest van deze bepalingen sluit mijns 
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inziens uit dat overgang van de bestuursfunctie ingevolge overgang van onderneming 

richtlijn automatisch plaatsvindt. Daarnaast beschermen de regels met betrekking tot 

overgang van onderneming alleen de arbeidsovereenkomst, geen andere betrekkingen. 

Dat de bestuurdersfunctie niet overgaat impliceert overigens niet dat het 

bestuurderschap bij de vervreemder van rechtswege eindigt. Daartoe zal formeel een 

besluit moeten worden genomen door het bevoegde orgaan. De uitspraak van de 

president van de rechtbank te Rotterdam van 24 april 1997 (JAR 1997/118) waarin de 

president de gedaagde BV met een beroep op de gedachte achter de artikelen 7:662 e.v. 

BW opdroeg eiseres tot statutair directeur te benoemen - een positie die zij niet bij de 

vervreemder (een v.o.f.), maar wel bij diens rechtsvoorganger (een BV) innam - vind ik 

onjuist. Als werknemer/niet-bestuurder blijft de bescherming van de artikelen 7:662 e.v. 

BW wel gehandhaafd, welke gevolgen de overgang ook voor het takenpakket van de 

betreffende directeur mogen hebben. Zo oordeelde ook Ktr. Amsterdam 22 november 

2007, JAR 2008/23. In deze zaak werd ontbinding verzocht van de arbeidsovereenkomst 

met de statutair directeur. Omdat echter de activiteiten van de BV waarvan de 

werknemer statutair directeur was inmiddels waren overgedragen aan een Duitse AG 

van het concern, was “zijn positie als statutair directeur daarmee feitelijk komen te 

vervallen”, aldus de kantonrechter. Hij moest als gewone werknemer van de AG worden 

beschouwd. Dat laatste oordeel lijkt mij juist. Ik merk hierbij op dat als uitgangspunt 

heeft te gelden dat de betreffende werknemer echter nog wel statutair directeur van de 

BV blijft – ook al is die vennootschap een lege huls – totdat een rechtsgeldig genomen 

ontslagbesluit daarin verandering brengt. De zogenoemde 15 april-arresten kunnen hier 

nog een apart probleem veroorzaken. Indien de statutair directeur vóór de overgang 

door de AvA uit beide rechtsbetrekkingen is ontslagen – een situatie die zich in het zicht 

van een overgang van onderneming regelmatig zal voordoen - zou deze directeur met 

succes een beroep kunnen doen op het opzegverbod van artikel 7:670 lid 8 BW, mits hij 

kan aantonen dat hij wegens de overgang is ontslagen. Hij zal dan alsnog als werknemer 

in dienst treden van de verkrijger. 

 


