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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1

Inleiding

In het afgelopen decennium is er vanuit verschillende invalshoeken veel aandacht
geweest voor de positie van bestuurders.
Bestuurders van onder meer beursvennootschappen, financiële instellingen, en (semi-)
publieke instellingen zoals ziekenhuizen en woningcorporaties hebben veelvuldig
in de publieke belangstelling gestaan. Die (vaak negatieve) aandacht is voornamelijk gericht geweest op beloningen, ontslagvergoedingen en ‘verantwoordelijkheid
nemen’. De maatschappelijke kritiek op (te) veel verdienende bestuurders heeft zich
vertaald in een scala aan codes en regelgeving die de contractsvrijheid van partijen
op het punt van beloningen aan banden probeert te leggen. Daarnaast is er in de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor corporate governance en voor het rechtspersonenrecht. Aandacht die onder meer is ingegeven door de wens Nederland als
vestigingsland aantrekkelijk te houden voor buitenlandse ondernemingen. Ten slotte
is er in de afgelopen jaren met enige regelmaat door juristen en sociologen stilgestaan
bij de vraag welke groepen wel en welke niet de bescherming van het arbeidsrecht
1
verdienen. Dit alles komt – al dan niet bedoeld – samen in de wet van 6 juni 2011. Die
wet voegt aan artikel 2:132 BW een derde lid toe waarin is bepaald dat de bestuurder
van een beursgenoteerde vennootschap géén arbeidsovereenkomst heeft.
De drie hierboven beschreven tendensen hebben gemeen dat er weinig tot geen
aandacht is voor de juridisch dogmatische aspecten van de positie van de bestuurder.
Deze studie beoogt daarin te voorzien ten aanzien van de positie van bestuurders van
besloten en naamloze vennootschappen. De nadruk ligt op complicaties daar waar de
contractuele band tussen bestuurder en vennootschap wringt met de vennootschapsrechtelijke band.

1

Wet van 6 juni 2011, Stb. 2011, 275, inwerkingtreding 1 januari 2013 (Besluit van 4 oktober 2012,
Stb. 2012, 455).

1

1.1.1

1.1.1

Inleiding

Probleemstelling

Bestuurders van NV’s en BV’s hebben doorgaans een dubbele juridische band met de
vennootschap. Enerzijds is sprake van een vennootschapsrechtelijke band: de statutair bestuurder wordt krachtens Boek 2 BW benoemd (en ontslagen) door een ander
orgaan van de vennootschap. Door dit (aanvaarde) benoemingsbesluit verkrijgt de
bestuurder zijn statutaire status en worden de betreffende bepalingen uit Boek 2 BW,
zoals bepalingen over ontslag, aansprakelijkheid en bezoldiging op hem van toepassing. Hij wordt deel van de interne rechtsorde van de vennootschap. Anderzijds
bestaat tussen bestuurder en vennootschap vaak ook een contractuele band. Is de
bestuurder een natuurlijk persoon, dan zal in de regel sprake van een arbeidsovereenkomst. Deze relatie tussen de bestuurder en de rechtspersoon wordt beheerst
door titel 10 van Boek 7 BW. De bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap
vormt hierop als gezegd een uitzondering: vanaf 1 januari 2013 bepaalt artikel 2:132
lid 3 BW dat de rechtsverhouding tussen een bestuurder en een beursgenoteerde
vennootschap niet wordt aangemerkt als arbeidsovereenkomst. Hoewel de wet daarover niets bepaalt, ligt het voor de hand aan te nemen dat in dat geval een opdrachtovereenkomst bestaat. Ook dan blijft de dubbele band bestaan: een contractuele en
vennootschapsrechtelijke band.
Tussen de contractuele en de vennootschapsrechtelijke band kan spanning bestaan.
Een bekend voorbeeld is de vennootschapsrechtelijke regel dat de bestuurder te
allen tijde kan worden ontslagen, terwijl het arbeidsrecht allerlei beschermende
bepalingen kent met betrekking tot ontslag. Een ander voorbeeld: wat is rechtens als
in de (arbeids- of opdracht)overeenkomst tussen bestuurder en vennootschap een
ander loon is overeengekomen dan is opgenomen in het vennootschapsrechtelijke
eenzijdige bezoldigingsbesluit? Doorgaans is de premisse dat deze spanning wordt
veroorzaakt door het beschermingskarakter van het arbeidsrecht. Dat zou de vennootschapsrechtelijke bevoegdheidsverdeling doorkruisen, of minstgenomen daar
niet bij passen. Deze tegenstelling is vooral bij ontslag pregnant, maar komt ook naar
voren bij de benoeming en de beloning.
Het onderzoek richt zich op een nadere beschrijving van de verhouding tussen het
vennootschapsrecht en (arbeids)overeenkomstenrecht. De kernonderwerpen van
het onderzoek zijn de benoeming, de bezoldiging en het ontslag van de bestuurder.
Het onderzoek beoogt aan de hand van deze nadere beschouwing een meer genuanceerd antwoord te geven op de vraag of de regels van Boek 2 en Boek 7 BW botsen,
welke problemen dat oplevert en hoe die spanning kan worden opgelost. Waar nodig
wordt het leerstuk van samenloop gebruikt om vraagstukken op te lossen.
1.1.2

Plan van aanpak en verantwoording

Het onderzoek begint na deze verkennende inleiding met overzicht van de relevante
wetsgeschiedenis. Zowel in de arbeidsrechtelijke als in de vennootschapsrechtelijke
wetsgeschiedenis is aandacht besteed aan de positie van de statutair bestuurder, bijvoorbeeld bij het tot stand komen van de Wet op de arbeidsovereenkomst 1907 en

2

Inleiding

1.1.2

bij de totstandkoming van de (voorlopers van) de artikelen 2:134 en 244 BW. Bij
sommige wetswijzigingen is juist helemaal geen aandacht besteed aan de bestuurder; gedacht kan worden aan de invoering van de bijzondere opzegverboden. Dit is
in hoofdstuk 2 in kaart gebracht. De opvatting van de wetgever is onder meer rele2
vant omdat de Hoge Raad in de standaardarresten over de rechtspositie van de
bestuurder gebruik maakt van de wetshistorische uitlegmethode.
Hoofdstuk 3 bevat een beschouwing over het leerstuk samenloop. Samenloop is het
voor de hand liggende leerstuk om vragen over botsende regelstelsels op te lossen.
3
Toch komt samenloop, buiten de situatie van bestuurdersaansprakelijkheid, niet snel
aan de orde als het gaat om de rechtspositie van de bestuurder. In de verdere hoofdstukken wordt onderzocht of het samenloopleerstuk niet vaker soelaas kan bieden.
Hoofdstuk III beoogt daartoe een algemeen kader te bieden.
De hoofdstukken 4, 5 en 6 behandelen achtereenvolgens de benoeming, de beloning en het ontslag in het licht van de probleemstelling: hoe verhouden het vennootschapsrecht en het (arbeids)overeenkomstenrecht zich tot elkaar, is sprake van
samenloop of juist niet en kunnen de regels met betrekking tot samenloop wellicht
een oplossing bieden bij botsingen? Hoofdstuk 7 is een samenvattend en concluderend hoofdstuk.
Ik heb er voor gekozen het onderwerp bestuurdersaansprakelijkheid niet te behandelen, hoewel daar als eerder gezegd zeker vraagstukken van samenloop spelen. Over
bestuurdersaansprakelijkheid is in 2010 de zeer grondige dissertatie van Strik ver4
schenen. Daaruit blijkt dat het onderwerp dermate omvangrijk is dat het een geheel
eigen onderzoek rechtvaardigt.
Het onderzoek bevat evenmin een rechtsvergelijkend onderdeel. Dit is voornamelijk
ingegeven door de wens tot beperking (zowel qua inhoud als qua tijdsbesteding).
Hoewel een rechtsvergelijkend onderzoek naar de positie van statutair bestuurders
5
zeker toegevoegde waarde heeft, past het minder goed bij de gekozen onderzoeksvraag. Aan de positie van bestuurders van andere rechtspersonen is slechts incidenteel aandacht besteed.
Dit onderzoek is niet empirisch. ‘De bestuurder’ bestaat niet. De DGA is niet te vergelijken met een bestuurder van een grote beursgenoteerde instelling. Een bestuurder in concernverband is niet te vergelijken met de bestuurder van een middelgroot
familiebedrijf met enkele familieleden als aandeelhouder. Toch geldt voor al die
bestuurders, met uitzondering van de ‘beursbestuurder’, hetzelfde Boek 2 BW en –
indien werknemer – hetzelfde arbeidsrecht. Het zou interessant zijn de omvang van

2
3
4
5

HR 15 april 2005, NJ 2005, 484, JAR 2005/177, JOR 2005/145 (Eggenhuizen/Unidek) en NJ 2005,
483 m.nt. GHvV, JAR 2005/153, JOR 2005/144 (Bartelink/Ciris).
Zie bijvoorbeeld HR 2 maart 2007, NJ 2007, 240 m.nt. Ma, JAR 2007/90 (Nutsbedrijf Westland/S.).
Strik 2010.
Vgl. bijvoorbeeld Koster 2005 die een helder overzicht geeft van de positie van bestuurders in
de ons omringende landen.
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de verschillende groepen in kaart te brengen en de resultaten daarvan mee te nemen
in de vraag of en hoe er iets moet veranderen in de positie van een bestuurder. Dit
gaat het bestek van (dit) juridisch onderzoek echter te buiten.
Ten slotte is dit geen handboek voor de rechtspositie van de bestuurder. Het onderzoek beoogt niet elke praktische verwikkeling waarin vennootschap en bestuurder
kunnen geraken te beschrijven.
In deze inleiding behandel ik enkele preliminaire onderwerpen en beschrijf ik de
positie van de bestuurder binnen het vennootschapsrecht (als orgaan van de vennootschap, paragraaf 1.2) alsmede zijn positie in het arbeidsrecht (als werknemer,
paragraaf 1.3). Om in het verdere betoog de verhouding tussen het vennootschapsrecht en het arbeidsrecht te kunnen kwalificeren is immers eerst begrip nodig van
beide afzonderlijke posities. Het is van belang zich te realiseren dat beide posities
niet samen hoeven te gaan. Dat er (vele) werknemers zijn die geen bestuurder zijn
spreekt voor zich. Omgekeerd geldt hetzelfde: niet iedere bestuurder is ook werknemer. Denk bijvoorbeeld aan de bestuurder-rechtspersoon of de bestuurder die in
dienst is bij de moeder van de vennootschap waar hij bestuurder is. Onderdeel 1.4
van dit hoofdstuk beschrijft de bestaande theorieën over de verhouding tussen
beide rechtsposities (arbeidsrechtelijk en vennootschapsrechtelijk). In de hoofdstukken 4 t/m 6 wordt nader onderzocht welke theorie het best past op de verhouding
bestuurder – vennootschap.
1.2

De positie van de bestuurder binnen de vennootschap

De bestuurder is lid van het bestuur en het bestuur is één van de organen van de
vennootschap (artikel 2:78a en 2:189a BW). Wat betekent dit voor zijn positie ten
opzichte van de vennootschap? Eerst wordt kort het wezen van de vennootschap
beschreven (1.2.1). Paragraaf 1.2.2 handelt over de verhouding tussen het rechtspersonenrecht en het vermogensrecht. In paragraaf 1.2.3 wordt ten slotte een analyse
gegeven van de verhouding tussen de bestuurder en vennootschap.
1.2.1

De vennootschap als instituut

Een rechtspersoon, en dus ook een vennootschap, is enerzijds net als een natuurlijk
persoon drager van rechten en plichten. Aan de rechtspersoon is rechtssubjectiviteit toegekend, zodat deze kan deelnemen aan het rechtsverkeer (artikel 2:4 BW).
Aan Boek 2 BW ligt verder geen bepaalde rechtspersoonlijksheidstheorie ten grond6
slag. Anderzijds is een vennootschap een deelrechtsorde, dat wil zeggen dat de
vennootschap een zelfstandig juridisch systeem is dat tevens deel uitmaakt van een
7
meeromvattend systeem. De wijze waarop de vennootschap als deelrechtsorde is
georganiseerd, is bepaald in de wet en de statuten. In de loop der tijd is de heersende
leer geworden dat deze organisatie moet worden gezien als een instituut en niet als

6
7

4

Van Zeben 1962, p. 14, Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 33.
Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 18.
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een overeenkomst. Dit is een voor het verdere onderzoek relevante constatering
omdat dat gevolgen kan hebben voor hoe gekeken wordt naar de positie van de
bestuurder binnen de vennootschap (zie hierover verder paragraaf 1.2.3 van dit
hoofdstuk).
Van contract naar instituut
De meeste bepalingen uit Boek 2 BW vinden hun oorsprong in het handelsrecht en
niet in het burgerlijk recht. Het vennootschapsrecht is pas in 1976 opgenomen in
het Burgerlijk Wetboek maar vindt zijn oorsprong in het Wetboek van Koophandel.
In 1976 luidt de heersende leer weliswaar dat geen principieel verschil bestaat tus8
sen het burgerlijk recht en het handelsrecht, toch is de herkomst van de bepalingen
in Boek 2 BW nog relevant voor een goed begrip van de verhouding tussen Boek 2
en de vermogensrechtelijke boeken van het BW. Bij de incorporatie van het vennootschapsrecht in Boek 2 BW heeft de wetgever een duidelijke keuze gemaakt voor de
institutionele benadering van de vennootschap ten nadele van de tot dan toe heersende contractuele benadering. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat in het nieuwe
recht principieel wordt geabstraheerd van het overeenkomstenrecht. In de toelich9
ting van Meijers bij zijn ontwerp voor het nieuwe BW staat dat de overeenkomst (de
contractuele verhouding) tussen de oprichters van de vennootschap slechts bestaat
tot het moment dat de vennootschap is voltooid. In bijvoorbeeld een vennootschap
onder firma is dat anders. Uitgangspunt bij het opnemen van het vennootschapsrecht
in het BW in 1976 is dus dat de vereniging en de vennootschap niet meer zullen zijn
gebaseerd op een overeenkomst in de zin van het algemene overeenkomstenrecht,
10
maar op een andere rechtshandeling: het oprichtingsbesluit. De vennootschap
wordt niet meer beschouwd als een gekwalificeerde maatschap, maar als een zelfstandig instituut.
Ook de gangbare handboeken wijzen op deze bedoeling van de wetgever. Zo wijst
Maeijer in zijn bewerking van de Asser-serie erop dat de personenvennootschappen
11
destijds niet in Boek 2 BW zijn opgenomen omdat die een contractuele basis hebben.
Enkele nummers verder schrijft hij: “[d]e statuten bepalen voor een groot deel het eigen
niet-contractuele rechtsregime waaraan de oprichters en latere toetreders zijn gebon12
den.” Van der Grinten (als ook de bewerker) schrijft in het Handboek dat de NV en
13
BV anders dan de persoonlijke vennootschappen niet een overeenkomst zijn. Zijn

8
9
10
11
12
13

Zie Stein & De Groot 1999, p. 3 en de uitgebreide verwijzingen in de voetnoten aldaar. Zie ook
de toelichting van E.M. Meijers bij zijn ontwerp voor het nieuw BW in Van Zeben 1961, p. 126.
Toelichting van E.M. Meijers bij zijn ontwerp voor het nieuw BW in Van Zeben 1961, p. 133.
Zie Christiaanse, Slagter & Plompen (Algemene Inleiding I), p. 50 en 50a.
Asser/Van der Grinten/Maeijer (2-II) 1997, nr. 29. In vergelijkbare zin de nieuwe bewerkers: Asser/
Maeijer & Kroeze (2-I*) 2015, nr. 36.
Asser/Van der Grinten/Maeijer (2-II) 1997, nr. 36, in vergelijkbare zin de nieuwe bewerkers: Asser/
Maeijer & Kroeze (2-I*) 2015, nr. 175.
Handboek 2013, nr. 48.
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argument hiervoor is even simpel als doeltreffend: de NV of BV is immers bestaan14
baar met één aandeelhouder. Ook Slagter is van oordeel dat aan de contractuele
opvatting de nekslag is toegebracht door de mogelijkheid dat één aandeelhouder
15
een NV of BV opricht. Sinds een NV of BV kan worden opgericht door één aandeelhouder, is het dus ook niet meer vanzelfsprekend dat de oprichting een contractuele
handeling is. Van Schilfgaarde onderschrijft eveneens de institutionele theorie, maar
gaat er daarbij wel van uit dat de organen van de vennootschap (de aandeelhouders
en het bestuur) enerzijds deelnemer aan de vennootschap zijn en anderzijds derde,
16
zie hierover verder paragraaf 1.2.3 van dit hoofdstuk. Raaijmakers bepleit in zijn
oratie uit 1987 dat de contractuele vorm weer tot richtpunt van het rechtspersonen17
recht zou moeten worden, maar aan die oproep is weinig gevolg gegeven. Wel is
18
het zo dat met de inwerkingtreding met de Wet flex-BV meer ruimte bestaat voor
19
contractuele rechten en plichten tussen aandeelhouders.
Nu is vastgesteld dat in de heersende leer de NV en de BV op grond van de institutionele theorie gezien moeten worden als een organisatie (een deelrechtsorde), is de
volgende vraag welke regels dan binnen die deelrechtsorde gelden. Het antwoord
luidt: de wet en de statuten bepalen de organisatie binnen de vennootschap. Wordt
nu met ‘de wet’ uitsluitend gedoeld op het vennootschapsrecht in Boek 2 BW of
speelt ook het algemene vermogensrecht een rol?
1.2.2

Verhouding rechtspersonenrecht en vermogensrecht

Dat een rechtspersoon die deelneemt aan het rechtsverkeer is gebonden aan de regels
van het vermogensrecht, is logisch en behoeft in het kader van dit onderzoek geen
20
verdere bespreking. Relevanter is de vraag of het vermogensrecht binnen de vennootschapsrechtelijke organisatie (de deelrechtsorde) nog een rol speelt. Wordt de
verhouding tussen de organen onderling of de verhouding tussen de organen enerzijds en de vennootschap anderzijds uitsluitend door Boek 2 BW geregeerd of ook
door het algemene vermogensrecht (en dan met name Boek 3 en Boek 6 BW)?
Bij de inwerkingtreding van de Boeken 3, 5 en 6 BW per 1 januari 1992 is tevens
een aantal wijzigingen in de Boeken 1 en 2 BW doorgevoerd. Dit is voor verschillende

14

15
16
17
18

19
20

6

Sinds de inwerkingtreding van de Derde anti-misbruikwet (wet van 21 mei 1986, Stb. 275, in
werking getreden op 1 januari 1987) is de oprichting van een vennootschap door één persoon
mogelijk door de schrapping van het woord ‘meerzijdig’ in art. 2:64 en 175 BW.
Slagter 2005, p. 31.
Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 1, p. 19 en nr. 45, p. 171.
Raaijmakers 1987, p. 12/13.
Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met
de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
(Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), Stb. 2012, 299.
Zie bijvoorbeeld art. 2:192 BW en M.J.C. Raaijmakers in zijn annotatie bij HR 4 april 2014 (Cancun II),
AA 2014 , nr. 459/6, p. 459-465.
Dat zich ook hier nog wel eens complicaties kunnen voordoen blijkt bijvoorbeeld uit de bespreking
van het arrest van het Hof Amsterdam 1 november 2001, NJ 2004, 528 in: Van der Ploeg 2005.
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schrijvers aanleiding geweest stil te staan bij de verhouding tussen het vermogensrecht en het – interne – rechtspersonenrecht. Slagter heeft betoogd dat rechtsper21
sonenrecht ook vermogensrecht is, met uitzondering van enkele onderdelen.
Maeijer spreekt van een eigen niet-contractueel rechtsregime waaraan de organen
van de rechtspersoon, zij die deel uitmaken van de organen en ook de rechtspersoon
22
23
zelf zijn gebonden. Van der Ploeg is het hier niet geheel mee eens en komt tot
de volgende benadering die mij juist(er) lijkt. Door de invoering van Boek 2 BW is
de band tussen het interne rechtspersonenrecht en het vermogensrecht verbroken
(vgl. onder 1.2.1). De rechten en verplichtingen van de betrokkenen worden in
principe niet bepaald door overeenstemming tussen de rechtspersoon en betrokkenen, maar worden in het algemeen voor alle betrokkenen vastgesteld (wet en
statuten) en kunnen door de organisatie zelf worden gewijzigd, zonder instemming
van de betrokkenen. De regels die de interne verhoudingen beheersen, zijn niet de
regels die gelden voor de vermogensrechtelijke overeenkomst. Van der Ploeg concludeert vervolgens dat deze verhoudingen worden beheerst door de statuten, reglementen en de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW voor zover het gaat om
niet-vermogensrechtelijke rechten en verplichtingen. Bestaan wel vermogensrechtelijke rechten en verplichtingen tussen de betrokkene enerzijds en de rechtspersoon
anderzijds, dan is het vermogensrecht van toepassing tenzij Boek 2 BW daarop een
24
uitzondering maakt. Van der Ploeg schrijft dat de ‘toetreding’ tot de vennootschapsrechtelijke organisatie niet als een verbintenisscheppende vermogensrechtelijke overeenkomst kan worden beschouwd. Dit geldt volgens hem voor leden die
toetreden tot een vereniging, maar ook voor de rechtshandeling waardoor iemand (in
de woorden van Van der Ploeg) ‘orgaanbemanner’ wordt. Dat daarnaast een contract kan worden gesloten (in het geval van een bestuurder meestal een arbeidsovereenkomst) doet daaraan niet af. Die contractuele verhouding wordt dan door het
algemene vermogensrecht (waaronder in dit verband dan ook begrepen het arbeidsrecht) beheerst. De rechten en verplichtingen die een orgaanbemanner (zoals een
bestuurder) heeft op grond van Boek 2 BW, worden door de regels van Boek 2 BW
beheerst.
Van belang zijn voorts de schakelbepalingen in Boek 3 en 6 BW. Het betreft de
volgende bepalingen: 3:15 (algemene bepalingen), 3:59 (rechtshandelingen),
3:78/79 (volmacht), 6:216 (meerzijdige rechtshandeling) en 7:424 (lastgeving) BW.
25
De Kluiver heeft deze bepalingen in 1992 uitgebreid besproken. Uit deze bespreking
blijkt dat het vermogensrecht – door de schakelbepalingen – een rol speelt in het
vennootschapsrecht. Als voorbeeld van meerzijdige rechtshandelingen noemt hij
de toetreding als lid tot een vereniging en het verkrijgen van aandeelhouderschap

21
22
23
24

25

Slagter 1992, p. 6.
Maeijer 1984, p. 38.
Van der Ploeg 1992, p. 70 e.v.
Mij komt voor dat ook de Hoge Raad deze opvatting is toegedaan: HR 12 november 1992, NJ 1993,
265 (Levison/MAB), HR 15 april 2005, NJ 2005, 484, JAR 2005/177, JOR 2005/145 (Eggenhuizen/
Unidek) en NJ 2005, 483 m.nt. GHvV, JAR 2005/153, JOR 2005/144 (Bartelink/Ciris).
De Kluiver 1992, p. 11-20.
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(bij emissie) in een NV of BV. Daar gelden dan de regels over aanbod, aanvaarding
26
en beroep op wilsgebreken.
Samengevat: het vermogensrecht speelt een rol in de interne vennootschapsrechtelijke verhoudingen voor zover er vermogensrechtelijke rechten en plichten bestaan
(tenzij Boek 2 BW daarop een uitzondering maakt) en indien de schakelbepalingen
27
uit het vermogensrecht leiden tot toepasselijkheid.
1.2.3

De verhouding tussen vennootschap en bestuurder

In de literatuur wordt wel aangenomen dat de rechtsbetrekking die ontstaat door
de benoeming van een bestuurder (en de aanvaarding daarvan door de bestuurder)
altijd een contractuele component heeft en dat die contractuele component ook
ontstaat door de vennootschapsrechtelijke benoeming. Zo stellen Van Schilfgaarde
en zijn bewerkers dat voor bestuurders (en commissarissen) net als voor de aandeelhouders geldt dat hun verhouding tot de vennootschap tweeledig is. Enerzijds heeft
de bestuurder de uit de wet en statuten voortvloeiende zeggenschapsrechten waardoor hij deel uitmaakt van de vennootschap als deelrechtsorde. Anderzijds is de
bestuurder een derde omdat hij de vennootschap kan aanspreken, bijvoorbeeld tot
28
uitbetaling van salaris. Deze tweeledigheid noemt Van Schilfgaarde de vennootschapsrechtelijke betrekking die bestaat uit twee poten. Naast de institutionele
poot bestaat een contractuele poot. Vaak is die contractuele poot een arbeidsover29
eenkomst. Maeijer schrijft in zijn bewerkingen van de Asser-serie dat de termen
‘benoemen’, ‘verkiezen’ en ‘aanstellen’ ons niet op een dwaalspoor mogen brengen.
Deze termen dienen uitsluitend om de rechtshandeling vanuit het gezichtspunt van
de rechtspersoon te beschouwen. Voor het ontstaan van de rechtsband is de aanvaarding van de aan te stellen bestuurder nodig. Iemand wordt bestuurder van een
rechtspersoon door zijn benoeming als zodanig en aanvaarding door hem van die
benoeming. De bestuurder wordt bestuurder van de rechtspersoon door een tweezijdige rechtshandeling tussen de rechtspersoon en hem. Er zijn onvoldoende termen
30
om deze tweezijdige rechtshandeling niet als overeenkomst te kwalificeren. Van der
Grinten en bewerkers spreken van een bestuursovereenkomst die ontstaat door de
31
benoeming en ook Raaijmakers in zijn bewerking van Pitlo’s Rechtspersonenrecht

26
27

28

29
30
31

8

De Kluiver 1992, p. 31.
Dit is ook goed terug te zien in de 15 april arresten: HR 15 april 2005, NJ 2005, 484, JAR 2005/177,
JOR 2005/145 (Eggenhuizen/Unidek) en NJ 2005, 483 m.nt. GHvV, JAR 2005/153, JOR 2005/144
(Bartelink/Ciris). Zie hierover uitgebreid hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.1.
Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 1, p. 19. Ik acht de term salaris wat ongelukkig
gekozen door Van Schilfgaarde en de bewerker. Op grond van Boek 2 kan de bestuurder bezoldigd
zijn. In Boek 2 komt voorts de term beloning voor. Salaris is een term die, hoewel het geen
wettelijke term is, hoort bij de arbeidsrechtelijke terminologie. Het recht op beloning kan dus ook
op Boek 2 worden gebaseerd.
Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 45 p. 171-172.
Asser/Van der Grinten/Maeijer (2-II) 1997, nr. 42, Asser/Maeijer & Kroeze (2-I*) 2015, nr. 195 en
Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2-II*) 2009, nr. 425.
Handboek 2013, nr. 244.
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gaat ervan uit dat de benoeming een tweezijdige rechtshandeling is die een overeen32
33
komst in het leven roept. Löwensteyn gaat in zijn dissertatie uit van een gemengde
overeenkomst waarvan deel uitmaken een lastgeving en een overeenkomst tot het
verrichten van enkele diensten (Löwensteyn wijst het bestaan van een arbeidsover34
eenkomst uitdrukkelijk af). Blanco Fernández hangt een ander standpunt aan. In
zijn dissertatie over de raad van commissarissen binnen een NV of BV schrijft hij over
de verhouding tussen commissaris en vennootschap: “Benoeming is een abstracte
rechtshandeling van rechtspersonenrechtelijke aard, welke handeling, na aanvaarding
van het benoemingsaanbod door de kandidaat, de verhouding tussen commissaris en
vennootschap doet ontstaan.” Hij neemt afstand van Glasz die stelt dat de benoeming
35
stoelt op een voorafgaande overeenkomst.
Ik ben van oordeel dat geen van deze standpunten voldoende rekening houdt met
de scheiding tussen het vermogensrecht en het rechtspersonenrecht zoals die is
ontstaan door de invoering van Boek 2. Met de benoeming van de bestuurder ontstaat naar mijn oordeel slechts een rechtsbetrekking die vennootschapsrechtelijk
van aard is. Huizink heeft datzelfde betoogd in zijn dissertatie uit 1989. Hij is van
oordeel dat met de benoeming (en de aanvaarding daarvan) een rechtsbetrekking
ontstaat die uitsluitend rechtspersonenrechtelijk van aard is. Hiermee bedoelt hij
dat deze verhouding wordt beheerst door de bepalingen van Boek 2 BW, de statuten
en eventueel de reglementen van de rechtspersoon en de besluiten van de rechtspersonenrechtelijke organen. Huizink heeft dit ook wel aangeduid als de functionele
36
rechtsbetrekking. Zie ik het goed dan heeft hij deze opvatting ook in recentere
37
publicaties niet verlaten. De rechtspersonenrechtelijke betrekking is volgens hem
wel het resultaat van de meerzijdige rechtshandeling van benoeming en aanvaarding van die benoeming, maar wordt daarmee niet van contractuele aard. Blanco
Fernandez gaat verder door te betogen dat voor de totstandkoming van de benoe38
ming aanbod en aanvaarding niet vereist zijn. Zijn stelling dat aanvaarding van het
ambt vervolgens wel nodig is voor het ontstaan van de aan het ambt verbonden
verplichtingen vind ik moeilijk te rijmen met zijn uitgangspunt en ook overigens
niet logisch. Wat zou in dat geval de status van een benoeming zonder aanvaarding

32
33
34

35
36
37

38

Pitlo/Raaijmakers (2) 2000, nr. 4.176. In de meest recente druk van het handboek komt deze
opvatting niet meer zo scherp terug: Pitlo/Raaijmakers (2) 2006, p. 215 en 394.
Löwensteyn 1959, p. 109-110.
Blanco Fernández 1993, p. 94. Hoewel het citaat ziet op de rechtsverhouding vennootschapcommissaris, blijkt uit het verdere betoog (p. 100-101), en zijn latere publicaties dat hij dit voor
bestuurders gelijk ziet.
Glasz 1992, p. 7.
Huizink 1989, p. 8-13.
Huizink 2001, nr. 48; Huizink 2003, p. 19 en zijn aant. 10.1 op art. 2:132 BW in: Losbladige
Rechtspersonen, Kluwer. In zijn aant. 2 op art. 2:9 BW is Huizink overigens minder eenduidig en
schrijft hij dat de rechtsbetrekking van een rechtspersoon tot zijn bestuurder een samengesteld
karakter draagt: enerzijds maakt de bestuurder deel uit van de organisatie van de rechtspersoon,
anderzijds staan bestuurder en rechtspersoon tot elkaar in een rechtsbetrekking. Ook deze laatste
rechtsbetrekking draagt een tweeledig karakter: enerzijds vindt deze verhouding haar grondslag
in het rechtspersonenrecht, anderzijds bestaat er mogelijk eveneens een contractuele betrekking.
Gelet op het gebruik van het woord ‘mogelijk’, ga ik ervan uit dat ook Huizink van oordeel is dat
het bestuurderschap op zichzelf door het rechtspersonenrecht wordt geregeerd.
Blanco Fernández 2000, p. 474 e.v.
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zijn? Er komt dan wel een bestuurderschap tot stand, maar zonder de daaraan
verbonden verplichtingen. Dat roept vragen op met betrekking tot bijvoorbeeld de
vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ook zou in zo’n geval onduidelijk zijn of de
bestuurder dan wel recht heeft op bezoldiging.
Met hem en Huizink ben ik van oordeel dat het wettelijke systeem ertoe leidt dat de
vennootschapsrechtelijke band tussen de bestuurder en de rechtspersoon die door
de benoeming tot stand komt, niet door het enkele feit van de benoeming een contractuele component heeft. Een eventueel daarnaast bestaande verhouding, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst, is uiteraard wel van contractuele aard. In die relatie
is sprake van twee partijen die door de overeenkomst aan elkaar verbonden worden, maar wel afzonderlijke rechtssubjecten blijven. Hun verhouding wordt beheerst
door de partijbedoeling en door partijbelangen. In de vennootschapsrechtelijke relatie wordt de bestuurder, als de relatie eenmaal tot stand is gekomen, onderdeel van
het organisatorische geheel van de rechtspersoon. In deze relatie staat het belang van
39
de rechtspersoon voorop. Voor mijn stelling dat tussen bestuurder en rechtspersoon in beginsel een rechtsrelatie zonder contractuele component bestaat, heb ik een
40
aantal argumenten die ik hieronder zal uitwerken. Het feit dat in de artikelen 2:131
en 241 BW is bepaald dat de rechtbank de bevoegde instantie is om kennis te nemen
van alle rechtsvorderingen betreffende de overeenkomst tussen de bestuurder en de vennootschap vind ik in dit verband niet doorslaggevend. Deze bepaling is opgenomen
voor die gevallen waarin de bestuurder een arbeidsovereenkomst heeft met de vennootschap en schrijft niet voor dat dat altijd het geval moet zijn. Is er een arbeidsovereenkomst, dan zou volgens de geldende bevoegdheidsregels de kantonrechter
zich moeten buigen over een arbeidsrechtelijk geschil tussen de bestuurder en de
vennootschap. Dit is door de wetgever niet wenselijk geacht en daarom is van die
41
bevoegdheidsregel afgeweken in de genoemde artikelen. Dat wil niet zeggen dat
altijd een arbeidsovereenkomst moet bestaan. De artikelen. 2:131 en 241 BW moeten
niet zo gelezen worden dat altijd een overeenkomst tussen bestuurder en vennootschap bestaat, maar als afwijkende bevoegdheidsbepaling voor het geval er een
arbeidsovereenkomst is. Hetzelfde geldt voor de artikelen 2:134 lid 3 en 2:244 lid 3
BW. De benoeming en de aanvaarding daarvan vormen wel een tweezijdige rechtshandeling, waarop bepalingen uit Boek 6 BW krachtens 6:216 BW van toepassing zijn.

39
40

41
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Blanco Fernández 2000, p. 474 e.v.
Vgl. Rb. Rotterdam 3 september 2013, ECLI:NL:RBROT:2014:7265 (Johnsol). In deze uitspraak
oordeelt de rechter dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst (er werd geen loon betaald),
noch gebleken is van een andere overeenkomst. Wanprestatie jegens de bestuurder kon niet aan
de orde zijn, wegens het ontbreken van een contractuele band.
Vgl. p. 28 van het verslag van de Commissie van Voorbereiding, Kamerstukken II 1924/25, 69, nr. 1.
Van regeringszijde wordt opgemerkt dat het niet aan de wetgever is hoe de verhouding tussen
vennootschap en bestuurder precies moet worden geduid (lastgeving, arbeidsovereenkomst of
beiden) maar dat voorkomen moet worden dat problemen ontstaan met betrekking tot de
rechterlijke competentie. Daarom is bepaald dat de kantonrechter de bevoegde rechter is. Later
in de parlementaire behandeling is dit via een amendement Droogleever Fortuyn (Kamerstukken II
1926/27, 27, nr. 8, overgenomen in een gewijzigd voorstel van wet, Kamerstukken II 1926/27, 27
nr. 14) gewijzigd in arrondissementsrechtbank. Deze wijziging is overigens niet toegelicht.
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Samengevat: door benoeming en aanvaarding ontstaat een vennootschapsrechtelijke
verhouding tussen bestuurder en vennootschap. Op die verhouding is het vennootschapsrecht van toepassing, tenzij (i) tussen hen vermogensrechtelijke rechten en
plichten bestaan in welk geval het vermogensrecht van toepassing is en Boek 2 BW
daarop geen uitzondering maakt of (ii) via een schakelbepaling het vermogensrecht
toepasselijk is. Indien partijen tevens een overeenkomst hebben of sluiten, dan
hebben zij een vehikel gecreëerd voor vermogensrechtelijke rechten en plichten.
Zij oormerken die als het ware door ze onder te brengen in een overeenkomst. Is
sprake van een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst, dan ontstaat op ten
minste drie onderdelen een dubbele binding: ten aanzien van het aangaan van de
relatie en het verbreken daarvan en de bezoldiging. Dit klinkt wellicht gekunsteld
(en dat is het ook) maar zo volgt het wel uit de systematiek van de wet.
Institutionele opvatting
Het eerste argument voor mijn stelling dat tussen bestuurder en vennootschap in
beginsel een vennootschapsrechtelijke band zonder contractuele component bestaat,
is de eerder besproken institutionele opvatting over de vennootschap. Uit de daarmee
gepaard gaande scheiding tussen het vermogensrecht en het rechtspersonenrecht
vloeit voort dat de band tussen de vennootschap en de bestuurder als ‘orgaanbemanner’ geregeerd wordt door Boek 2 BW en niet per definitie – mede – door het
vermogensrecht, althans het overeenkomstenrecht.
Zo komt het voor dat een bestuurder-werknemer van een moedervennootschap
tevens bestuurder is van een (of meerdere) dochter of zustervennootschap. Sommige
concerns kennen een ware kerstboom aan vennootschappen waarbij concernvennootschappen elkaars bestuurder zijn. Die verhoudingen worden uitsluitend geregeerd door Boek 2 BW en kennen doorgaans geen contractuele poot. Is sprake van een
natuurlijk persoon die bestuurder is van een concernvennootschap, dan kan het
volgende gelden. In de arbeidsovereenkomst met de (moeder)vennootschap is vaak
een bepaling opgenomen inhoudende dat de werknemer verplicht is de hem opgedragen nevenwerkzaamheden zoals het bestuurderschap van een dochter te verrichten. Er is dan weliswaar een contractuele grondslag voor het bestuurderschap van
de dochter of zuster, maar die volgt uit de arbeidsovereenkomst met de moeder. Van
een contractuele relatie tussen de dochter/zuster en de bestuurder is dan geen sprake,
wel maakt de bestuurder deel uit van de vennootschapsrechtelijke organisatie van de
dochter of zuster.
Het enkele feit dat er verplichtingen over en weer bestaan, hoeft niet op een contractuele band te duiden. De bestuurder is gehouden tot een behoorlijke taakvervulling (artikel 2:9 BW) en de rechtspersoon en de bestuurder dienen zich krachtens
artikel 2:8 BW in hun gedragingen jegens elkaar redelijk en billijk op te stellen. Ook
heeft de bestuurder bijvoorbeeld een boekhoudverplichting (artikel 2:10 BW) en is
de vennootschap gehouden de bezoldiging te voldoen als die is vastgesteld. Dit
zijn verbintenissen op grond van de wet (of de statuten) en niet op grond van een
overeenkomst. Het zijn evenmin wederkerige verplichtingen die, zoals bij een
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overeenkomst, bijvoorbeeld opschorting rechtvaardigen. Zo lijkt het mij niet voor de
hand liggen dat de bestuurder zijn boekhoudplicht kan opschorten omdat de rechtspersoon zich onredelijk opstelt of de bezoldiging niet betaalt. Dat past niet bij de
positie van ‘orgaanbemanner’. Stel dat de bestuurder en de vennootschap wel een
(arbeids)overeenkomst hebben gesloten en de verplichtingen over en weer óók hun
grondslag in die overeenkomst vinden, dan is opschorting wel mogelijk.
De benoeming
Het tweede argument is gelegen in de benoeming zelf. De benoeming is de start
van de vennootschapsrechtelijke verhouding. Zonder benoeming is er geen bestuur42
derschap. De bestuurder wordt in de meeste gevallen benoemd door een daartoe
strekkend besluit van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon. Als het gaat om
een BV of een NV dan is het bevoegde orgaan de algemene vergadering van aandeelhouders of, in voorkomend geval, de raad van commissarissen. Wat is nu de aard
van dat benoemingsbesluit?
Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon is een rechtshandeling van eigen
aard en is aan eigen rechtsregels onderworpen. Besluiten kunnen worden aangemerkt als ‘interne rechtshandelingen’ die het resultaat zijn van een besluitvormingsproces binnen de organisatie van de rechtspersoon. Een besluit kan (direct of indirect)
externe werking hebben. Met externe werking wordt bedoeld dat het gaat om een
tot een wederpartij gerichte rechtshandeling. Is sprake van een direct externe werking dan is het besluit een rechtstreeks tot de wederpartij gerichte rechtshandeling.
Een voorbeeld is de benoeming of het ontslag van een bestuurder alsmede het
verlenen van decharge. Aan deze rechtshandelingen kleven dus twee aspecten: een
besluitvormingsaspect en een vertegenwoordigingsaspect. Een besluit met indirect
externe werking is een besluit dat niet zelf tot een wederpartij is gericht. Wel is (het
43
nemen van) dat besluit een vereiste voor de beoogde rechtshandeling.
Een volgende vraag is of een besluit een eenzijdige of een tweezijdige rechtshandeling is. Dumoulin is van oordeel dat een besluit een eenzijdige rechtshandeling van
de rechtspersoon is omdat de rechtspersoon een zelfstandige juridische entiteit is.
De opvatting dat het besluit als meerzijdige rechtshandeling van de leden van het
besluitvormende orgaan dient te worden beschouwd, is naar zijn oordeel achterhaald en past bij de verouderde opvatting dat de rechtspersoon als overeenkomst
44
moet worden gezien. Het benoemingsbesluit betreft een direct extern werkend
besluit. De redenering van Dumoulin volgend zou het een eenzijdig direct extern
werkend besluit zijn. Dit past op het eerste gezicht niet in de theorie dat de benoeming (en aanvaarding) een tweezijdige rechtshandeling is. Ik denk dat het zo moet

42
43
44
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Zie HR 15 december 2000, NJ 2001, 109 m.nt. Ma, JOR 2001/1 m.nt. Van den Ingh (Van Ekelenburg/
Squamish).
Asser/Van der Grinten/Maeijer (2-II) 1977, nr. 125. In gelijke zin de nieuwe bewerkers: Asser/
Maeijer & Kroeze (2-I*) 2015, nr. 322.
Dumoulin 1999, p. 287.
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worden gezien dat het benoemingsbesluit een eenzijdige rechtshandeling is, maar de
benoeming als zodanig een tweezijdige rechtshandeling is omdat de aanvaarding
nu eenmaal nodig is om het ambt tot stand te brengen. Hiermee ontstaat, als gezegd,
niet per definitie een contract. Een vergelijking kan getrokken worden met de
aanstelling van een ambtenaar. De relatie tussen de ambtenaar en de overheidswerkgever ontstaat door het aanstellingsbesluit, een eenzijdige publiekrechtelijke rechtshandeling. De relatie tussen de ambtenaar en de overheidswerkgever is van
bestuursrechtelijke aard. Ook een ambtenaar kan (uiteraard) niet tegen zijn zin
45
worden aangesteld. In artikel 12 ARAR wordt zelfs expliciet verwezen naar de aanvaarding van het ambt: “[a]an de ambtenaar wordt, zo mogelijk vóór de aanvaarding
van zijn ambt, een akte van aanstelling uitgereikt, waarin in ieder geval worden vermeld: (…).” Toch wordt nergens in de ambtenarenrechtelijke literatuur betoogd dat
bestuursrechtelijke verhouding tussen de ambtenaar en het bestuursorgaan/werkgever ook nog een contractuele component heeft noch dat het aanstellingsbesluit
een overeenkomst is geworden omdat de instemming van de aspirant ambtenaar is
vereist. Dit lijkt mij ook te gelden voor de bestuurder. Hij dient het ‘ambt’ van bestuurder weliswaar te aanvaarden, maar dat maakt het benoemingsbesluit zelf nog niet
tweezijdig en de rechtsverhouding nog niet contractueel. Dat er wel vermogensrechtelijke aspecten kunnen zijn zoals hiervoor omschreven, doet daaraan niet af.
Benoeming op andere wijze dan bij besluit
Een ander argument tegen de opvatting dat door de aanvaarding van de benoeming
een contractuele relatie ontstaat, is dat een benoeming ook op andere wijze kan
plaatsvinden dan door een besluit van het bevoegde orgaan. In een vennootschap kan
een bestuurder benoemd worden in de akte van oprichting, of de Ondernemingskamer kan op grond van artikel 2:356 BW een bestuurder tijdelijk aanstellen. De
statuten van publiekrechtelijke rechtspersonen bepalen soms dat een bepaald overheidsorgaan de bestuurder kan benoemen, dus niet een orgaan van de rechtspersoon.
De wet kent geen apart regime voor bestuurders die op deze wijze zijn benoemd,
zodat ervan moet worden uitgegaan dat voor hen hetzelfde geldt als voor de
bestuurder die ‘gewoon’ bij besluit is benoemd en dat zij exact dezelfde rechtspositie
hebben. Als voorbeeld kan een tijdelijke aanstelling door de Ondernemingskamer
dienen. Ook hier geldt uiteraard dat de bestuurder het ambt moet aanvaarden, maar
daarmee komt geen overeenkomst met de rechtsprekende instantie tot stand. Evenmin met de vennootschap; die heeft aan de benoeming part noch deel gehad en heeft
zich daartegen misschien zelfs wel verzet. Toch wordt de bestuurder onderdeel van
(een orgaan van) de vennootschapsrechtelijke organisatie, van een contractuele
relatie is geen sprake.

45

Zie: Van Zutphen 1991, p. 68; Karssens & De Vos 2006, p. 29 en Verhulp 2010, p. 27. Via het
Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (parlementaire behandeling: Kamerstukken 32 550, verwachte inwerkingtreding 1 januari 2017) zal de eenzijdige ambtelijk aanstelling
overigens grotendeels worden vervangen door de tweezijdige arbeidsovereenkomst.
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De wetgever heeft overigens ook zelf het onderscheid gemaakt tussen de vennootschapsrechtelijke en contractuele component. In de parlementaire geschiedenis van
46
de Wet kapitaal van de besloten vennootschap is het gebruikte verschil in terminologie (aanstellen versus benoemen) in artikel 2:93 (203) BW over rechtshandelingen te verrichten door de vennootschap i.o. aan de orde geweest. Het vierde lid
bepaalt dat de oprichters de vennootschap slechts kunnen verbinden door een aantal
limitatief opgesomde rechtshandelingen. Daaronder valt: “(…) het aanstellen van
bestuurders, het benoemen van commissarissen (…).” De leden van de D’66-fractie
vroegen tijdens de parlementaire behandeling of ook het vaststellen van de beloning
47
van commissarissen en bestuurder valt onder de rechtstreekse binding. De regering
antwoordde daarop het volgende:
“Op de vraag van de leden van de fractie van D’66 deel ik mee dat naar mijn mening de woordkeus ‘aanstellen’ in artikel 203, lid 2 meebrengt dat ook het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, waaronder de beloning, van bestuurders onder de werking van deze bepaling valt. Niet valt
in te zien waarom de beloning van commissarissen er dan niet onder zou vallen. Dat bij de
commissarissen het woord aanstellen is vermeden, vindt zijn grond slechts in de omstandigheid
48
dat met commissarissen geen arbeidsovereenkomst wordt gesloten.”

Deze overweging laat duidelijk zien dat hoewel de wetgever niet fundamenteel stilstaat bij de kwalificatie van het aangaan van de rechtsverhouding tussen vennootschap en bestuurder, het aangaan van de arbeidsovereenkomst en de benoeming
kennelijk wel als twee aparte handelingen moet worden gezien. De term ‘aanstellen’
duidt er volgens de wetgever immers op dat een arbeidsovereenkomst wordt
gesloten. Hierin valt steun te vinden voor de opvatting dat de benoeming niet ook
tegelijkertijd een contractuele poot doet ontstaan. Zou dat wel zo zijn, dan had
kunnen worden volstaan met de term benoemen.
1.2.4

Corporate governance

In paragraaf 1.2.2 is aan de orde geweest welk recht de deelrechtsorde binnen de
vennootschap beheerst. Niet alleen Boek 2 BW speelt daarin een rol, maar ook het
vermogensrecht via de schakelbepalingen of voorzover er vermogensrechtelijke
rechten en plichten bestaan. Naast Boek 2 BW en het vermogensrecht speelt corporate governance een rol.
Corporate governance kan gedefinieerd worden als het geheel aan regels en praktijken dat binnen een vennootschap de zeggenschapsverhoudingen bepaalt tussen
het bestuur, aandeelhouders en commissarissen en de wijze waarop over zeggen49
schapsuitoefening verantwoording wordt afgelegd. Regels over de formele bevoegdheidsverdeling binnen de vennootschap zijn te vinden in Boek 2 BW, maar sinds de

46
47
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Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 40.
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jaren ’90 van de 20e eeuw ook in codes, met name voor beursgenoteerde vennoot50
51
schappen. Voogsgeerd beschrijft de opkomst van de codes, beginnend met een
‘minimum code of conduct van Nederlandse institutionele beleggers’, gepubliceerd
door de VEB in 1992. Vijf jaar later verschijnen de veertig aanbevelingen van
de commissie Peters en in 2003 verschijnt de Nederlandse Corporate governance
code, de Code Tabaksblat. De code uit 2003 is in december 2008 aangepast. Deze
aangepaste code 2008 is in werking getreden per 1 januari 2009 (de Code Frijns).
Reden voor de het ontstaan van deze codes of aanbevelingen is, net als in andere
landen, gelegen in economische gebeurtenissen waardoor (professionele en lange
52
termijn-) beleggers zich meer gaan manifesteren. Uitgangspunt van de huidige code
is dat de vennootschap een lange termijn samenwerkingsverband is van diverse bij
de vennootschap betrokken partijen waarbij de vennootschap streeft naar het creë53
ren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn.
De veertig aanbevelingen van Peters kunnen nog worden gekenschetst als volledige
zelfregulering, de Commissie Tabaksblat heeft echter de wetgever te hulp geroepen.
Dit is niet onbegrijpelijk; uit de eenmalige monitoring van de aanbevelingen van
54
Peters is gebleken dat deze nauwelijks zijn nageleefd. De Code Tabaksblat kent
daarom een sterker monitoringsysteem en een wettelijke basis. Deze code heeft
conform de eigen aanbeveling 1 aan de wetgever een wettelijke grondslag gekregen
55
in artikel 2:391 lid 5 BW. In dat artikellid is geregeld dat bij AMvB nadere voorschriften worden gesteld over de inhoud van het jaarverslag onder expliciete verwijzing naar gedragscodes op het gebied van corporate governance. Bij AMvB van
23 december 2004 heeft de Minister van Justitie bepaald dat de Code Tabaksblat
56
wordt aangewezen als een gedragscode als bedoeld in artikel 2:391 lid 5 BW. Dit
betekent dat in het jaarverslag verplicht verslag moet worden gedaan van de naleving van de code en, indien de code niet is nageleefd, uitgelegd moet worden
waarom niet. Deze wettelijke verankering dwingt dus niet tot naleving, maar tot
verantwoording.
Via rechtspraak werken de inhoudelijke normen uit de Code Frijns ook door buiten
57
het verslagleggingsrecht. In de eerste plaats is relevant de ABN AMRO-uitspraak.

50
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Naast de Nederlandse Corporate governance code bestaan er governance codes voor instellingen
in de financiële sector, zorg, de woningbouw, de culturele sector en het onderwijs.
Voogsgeerd 2006, p. 105-108.
Voogsgeerd 2006, p. 105.
De Nederlandse Corporate governance code 2008, preambule sub 7.
Peters 1998.
Per 1 oktober 2004 is dit ingevoerd als lid 4 (wet van 9 juli 2004, Stb. 2004, 370), later vernummerd
naar lid 5.
De Corporate governance code is gepubliceerd in Stcrt. 2004, 250, p. 35 e.v. Het besluit om de
Code aan te wijzen in de zin van artikel 2:391 lid 5 BW is gepubliceerd in Stb. 2004,747. In verband met de inwerkingtreding van de Code Frijns is bij besluit van 10 december 2009 het
oorspronkelijke besluit gewijzigd, Stb. 2009, 545. Ook de Code Banken (Stcrt. 2010, 20060) en
de Governance principes Verzekeraars 2011 (Stcrt. 2011, 9237) zijn aangewezen bij besluit van
1 juni 2010 (Stb. 2010, 215), resp. van 23 juni 2011 (Stb. 2011, 396). De Governance Principes
Verzekeraars 2013 zijn niet aangewezen.
HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434 m.nt. Ma, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme (ABN AMRO).
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Kern van die zaak is de vraag of het bestuur van ABN AMRO, in een overnamesituatie,
een belangrijk bedrijfsonderdeel (LaSalle) mocht verkopen zonder de algemene
vergadering om goedkeuring te vragen. In een enquêteprocedure heeft de Ondernemingskamer die vraag ontkennend beantwoord en de verkoop verboden. De Hoge
Raad heeft anders geoordeeld en vindt dat er geen goedkeuringsrecht is:
“Voor een oordeel in andere zin is onvoldoende steun te vinden in de wet en in de in Nederland
heersende algemene rechtsovertuiging zoals deze onder meer tot uiting komt in de Nederlandse
corporate governance code (Stcrt. 27 december 2004, nr. 250, p. 35, verder: de code-Tabaksblat),
in het bijzonder de principes II en IV, welke rechtsovertuiging mede inhoud geeft aan (i) de eisen
van redelijkheid en billijkheid naar welke volgens art. 2:8 BW degenen die krachtens de wet of
de statuten bij de vennootschap zijn betrokken zich jegens elkaar moeten gedragen, en aan
(ii) de eisen die voortvloeien uit een behoorlijke taakvervulling waartoe elke bestuurder ingevolge
art. 2:9 BW gehouden is.” (r.o. 4.4)

De Hoge Raad vindt dus dat de Code Frijns een uiting is van de ‘in Nederland heer58
sende algemene rechtsovertuiging’.
59

In een andere enquêteprocedure, de Versatel-zaak, is de Code Frijns nog explicieter
onderdeel van het geschil. Een dispuut over het buitenspel zetten van minderheidsaandeelhouders heeft ertoe geleid dat de Ondernemingskamer Versatel heeft verboden af te wijken van de tegenstrijdig belangbepalingen uit de (toen nog) Code
Tabaksblat. De Hoge Raad heeft dit oordeel in stand gelaten en als volgt geoordeeld:
“De ondernemingskamer heeft in rov. 3.6 van haar beschikking het belang van principe III.6 van
de code-Tabaksblat onderstreept juist voor een situatie als die waarin Versatel zich bevond
en waarbij ook de belangen van een minderheid van aandeelhouders aan de orde waren. Voorts
heeft de ondernemingskamer in haar oordeel betrokken dat Versatel het voornemen bekend
heeft gemaakt de naleving van dit onderdeel van de code te beperken. Ten slotte heeft de
ondernemingskamer duidelijk gemaakt dat zij deze beperking onjuist achtte en klaarblijkelijk
achtte de ondernemingskamer het niet uitgesloten dat Versatel zich ten opzichte van de minderheidsaandeelhouders onvoldoende aan de code-Tabaksblat gelegen zou laten liggen. Onder deze
omstandigheden is niet onbegrijpelijk dat de ondernemingskamer het treffen van de onderhavige
onmiddellijke voorziening nodig heeft geacht in afwachting van haar verdere beantwoording
van de vraag of reden bestaat te twijfelen aan de juistheid van het beleid. (r.o. 4.4.3).”

In beide – ondernemingsrechtelijke – geschillen wordt dus aan de niet-afdwingbare
code zeer veel waarde gehecht. Memelink betoogt dat dit de eerste stappen zijn op
weg naar een situatie waarin de Code Frijns moet worden beschouwd als ‘beschreven
60
gewoonterecht.’ In ieder geval kan worden gezegd dat de Code een rol speelt bij
de uitleg van de redelijkheid en billijkheid zowel in artikel 3:12 BW (ABM AMRO)
61
als in artikel 2:8 en 9 BW (Versatel).

58
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De Amsterdamse kantonrechter denkt anders over de rol van de Code Frijns in de
62
Schmittman-zaak. Het gaat in die zaak om de vraag of ABN AMRO gehouden is aan
afspraken over bonussen en afvloeiingsregelingen. ABN AMRO betoogt dat dat niet
het geval is en beroept zich onder meer op de code, waar de afspraken niet mee in lijn
waren. De kantonrechter overweegt:
“voor een rechterlijke toepassing van de Code Tabaksblat bestaat geen grond; deze richt zich tot
partijen bij een (bepaalde) arbeidsovereenkomst en een wettelijke vastlegging daarvan is achterwege gebleven”

Deze overweging is onjuist, zowel naar de inhoud als naar de strekking. De Code
Frijns richt zich niet naar partijen bij een overeenkomst, maar naar degenen die verantwoordelijk zijn voor de ‘governance’ in de vennootschap (het bestuur en de raad
van commissarissen). Voorts kent de code wel degelijk een wettelijke vastlegging.
Voor zover met de overweging is bedoeld dat de code door de rechter niet kan
worden toegepast omdat het geen geldend recht zou zijn, miskent de uitspraak de
hierboven besproken beschikkingen van de Hoge Raad.
Ook voor de positie van de bestuurder is de Code Frijns relevant. Enerzijds is het
bestuur (samen met de raad van commissarissen) conform principe I verantwoordelijk voor de naleving van de code. Anderzijds bevat de Code Frijns bepalingen
over de rechtspositie van de bestuurders (en de commissarissen). Deze bepalingen
zijn de basis geweest voor een aantal wetswijzigingen, vgl. hoofdstuk 2, paragraaf
2.3.6.
Hoewel de Code Frijns niet rechtstreeks ingrijpt in de contractsvrijheid tussen beursgenoteerde vennootschap en de bestuurder, geeft de code wel vergaande richtlijnen
met betrekking tot de rechtspositie van de bestuurder. Deze richtlijnen kunnen, gelet
op de hierboven besproken beschikkingen, een rol spelen in de verhouding tussen de
vennootschap en de bestuurder, zowel aan de vennootschapsrechtelijke kant als aan
de contractuele kant.
De Code Frijns bevat ten aanzien van de rechtspositie van de bestuurder bepalingen
over de lengte van de verbintenis met de vennootschap (benoemingsduur), de tegenprestatie voor de werkzaamheden (de bezoldiging in ruime zin) en de vrijheid van
handelen van de bestuurder tijdens zijn bestuurderschap (nevenwerkzaamheden,
verbod op concurrentie). Alle bepalingen zijn geschreven met het doel de belangen
van de vennootschap te waarborgen en de machtsverdeling binnen de vennootschap
te reguleren. Een van de effecten is dat de raad van commissarissen meer bevoegdheden krijgt ten opzichte van het bestuur. Een verdergaande ‘macht’ van de raad van
commissarissen zou kunnen duiden op een nieuwe invulling van het gezagscriterium.
Het is niet meer alleen de anonieme algemene vergadering die als tegenwicht voor
het bestuur geldt, maar de bestuurder heeft ook (meer) rekenschap af te leggen over
zijn handelen tegenover de raad van commissarissen.
62

Rb. Amsterdam (ktr.) 29 december 2008, JAR 2009/26 (ABN AMRO/Schmittmann), zie over deze
uitspraak onder meer ook hoofdstuk V, paragraaf 5.4.2.1.
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De bepalingen in de code met betrekking tot de benoemingsduur, de maximale
63
beëindigingsvergoeding en de claw-back/ultimum remediumbepaling zijn niet
zonder meer compatibel met het arbeidsrecht. De commissie Tabaksblat heeft in
2003 zonder veel motivering aanbevolen dat het arbeidsrecht aangepast zou moeten
worden aan de code. Bij deze aanbeveling zijn de belangen van de bestuurder als
wederpartij van de vennootschap niet (zichtbaar) meegewogen. Anders gezegd, de
corporate governance code belicht vooral de functionele rol van de bestuurder, maar
bevat tegelijkertijd regels die consequenties (kunnen) hebben voor diens arbeids64
rechtelijke positie.
1.2.5

Tussenconclusie

De bestuurder maakt deel uit van de deelrechtsorde die een vennootschap is en heeft,
in de woorden van Huizink, een functionele rechtsbetrekking met de vennootschap.
Zijn deelname aan de vennootschap wordt primair beheerst door het rechtspersonenrecht. Het rechtspersonenrecht is door de invoering van Boek 2 BW losgekoppeld
van het vermogensrecht. Het vermogensrecht speelt een rol zodra tussen bestuurder
en vennootschap vermogensrechtelijke rechten en plichten bestaan. Het vermogensrecht is dan van toepassing, tenzij Boek 2 BW daarop een uitzondering maakt. Het
vermogensrecht kan ook van toepassing zijn via een schakelbepaling. Indien partijen
tevens een overeenkomst hebben of sluiten, dan hebben zij bewust vermogensrechtelijke rechten en plichten daarin ondergebracht. Is sprake van een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst, dan ontstaat op ten minste drie onderdelen
een dubbele binding: het aangaan van de relatie en het verbreken daarvan en de
bezoldiging. Er is dan sprake van een dubbele rechtsbetrekking waarbij beide verhoudingen hun eigen regelstelsel kennen. In beide verhoudingen komt – als het gaat
om beursgenoteerde vennootschappen – betekenis toe aan de Code Frijns en
eventueel andere relevante governance codes. De Code Frijns geeft invulling aan
zowel de contractuele als de ondernemingsrechtelijke redelijkheid en billijkheid.
1.3

De bestuurder als werknemer

In onderdeel 1.2.3 van dit hoofdstuk is beschreven hoe de benoeming van een
bestuurder leidt tot een vennootschapsrechtelijke betrekking tussen de vennootschap en de bestuurder. Deze betrekking heeft tot gevolg dat de bestuurder onderdeel
wordt van de deelrechtsorde die de vennootschap is. Daarnaast staat de bestuurder
vaak in een contractuele betrekking tot de vennootschap. In de meeste gevallen
betreft dit een arbeidsovereenkomst. Dit hoeft overigens niet altijd zo te zijn. Ook
een overeenkomst van opdracht komt voor, al dan niet via een ‘management-BV’: de
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Inmiddels is de Wet van 11 december 2013, Stb. 2013, 563 (parlementaire behandeling: Kamerstukken 32 512), de Wet clawback, ingevoerd. Met deze wet wordt artikel 2:135 BW en artikel 1.111
Wft gewijzigd in die zin dat de raad van commissarissen de bevoegdheid krijgt tot aanpassing en
terugvordering van bonussen van bestuurders bij alle naamloze vennootschappen en financiële
ondernemingen.
Zie hierover onder meer Asscher-Vonk 2003, Grapperhaus 2003, Grapperhaus 2004a, Even 2003
en Verburg 2004a.
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opdrachtnemer is een besloten vennootschap die zich verbindt haar directeur-grootaandeelhouder, de persoon om wie het de vennootschap/opdrachtgever te doen is, de
65
opdracht te laten uitvoeren. Verder is het goed mogelijk dat een bestuurder een
(arbeids- of opdracht-)overeenkomst heeft met een andere rechtspersoon dan de
vennootschap waar hij bestuurder is. In concernverhoudingen komt dit regelmatig
voor; de bestuurder van de dochter is dan werknemer van de moeder. In de literatuur
en jurisprudentie wordt (de hierboven kort aangestipte uitzonderingen daargelaten)
doorgaans aangenomen dat de bestuurder die tegen bezoldiging zijn werkzaamheden verricht dat doet op basis van een arbeidsovereenkomst. Ook de wetgever is
daar bij de invoering van de Wet op de arbeidsovereenkomst (nu titel 10 van Boek 7
BW) van uitgegaan, zie hierover – uitvoerig – hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.1.2. Hoewel
sinds midden jaren ‘90 van de vorige eeuw, eerst aarzelend en later steeds luider,
stemmen opgaan om de bestuurder geen werknemer in de zin van Titel 10 Boek 7
BW meer te laten zijn, is de constatering dat een bezoldigde bestuurder gelet op de
huidige wetgeving en jurisprudentie zijn werkzaamheden op basis van een arbeidsovereenkomst werkt zelden onderwerp van discussie. Inmiddels is dit anders voor
de bestuurder van de beursgenoteerde vennootschap (zie artikel 2:132 lid 4 BW). Uit
het feit dat de wetgever het nodig heeft geacht expliciet in de wet op te nemen dat die
bestuurders geen arbeidsovereenkomst hebben, blijkt dat de contractuele band
tussen vennootschap en (gewone) bestuurder dus inderdaad als arbeidsovereenkomst moet worden gezien.
In het eerste onderdeel van deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van
opvattingen van de wetgever en de stand van zaken in literatuur en jurisprudentie
over de vraag of een bestuurder inderdaad zijn werkzaamheden op basis van een
arbeidsovereenkomst verricht (1.3.1). Vervolgens worden de heersende opvattingen
over de houdbaarheid van de definitie van de arbeidsovereenkomst besproken (1.3.2).
In de laatste onderdelen worden de kenmerkende elementen van de arbeidsovereenkomst kort besproken (1.3.3, 1.3.4 en 1.3.5).
1.3.1

De bestuurder heeft een arbeidsovereenkomst

Voor 1900 werd de – contractuele – verhouding tussen de bestuurder en de vennootschap in de rechtspraak in literatuur wel beschouwd als lastgeving. Molengraaff
beschrijft in een rechtspraakoverzicht uit 1889 waarom hij dat minder juist acht.
De grenzen tussen een dienstbetrekking en bezoldigde lastgeving zijn moeilijk te
trekken, aldus Molengraaff. Een doorslaggevend argument voor de dienstbetrekking
vindt hij dat iemand zijn arbeidskracht gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd
voor een bepaald doel aan iemand anders afstaat en op zich neemt gedurende een
zekere tijd doorlopend voor een ander bepaalde werkzaamheden te verrichten.
Bezoldigde lastgeving doet meer denken aan de opdracht van een enkele of van
meerdere afzonderlijke handelingen. De directeur, aldus Molengraaff, stelt zonder
twijfel zijn arbeidskracht voor de duur van zijn aanstelling doorlopend in dienst van
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Zie hierover Honée 1991, p. 9 e.v.
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de vennootschap, daarmee is de dienstbetrekking gegeven. Het criterium dat
Molengraaff hier hanteert is – ook nu nog – juist. Opvallend is overigens zijn constatering dat de directeur juist aan zijn dienstbetrekking de bevoegdheid en macht
ontleent namens de vennootschap te handelen en de vennootschap te binden. Deze
opvatting wordt teruggezien bij Rood, zie hiervoor verder paragraaf 1.4.2 van dit
hoofdstuk. Dit lijkt mij niet juist. Deze bevoegdheid vloeit bij uitstek voort uit de
vennootschapsrechtelijke benoeming en niet uit de dienstbetrekking.
Dat de bestuurder die bezoldigd wordt een arbeidsovereenkomst heeft, is het
uitgangspunt geweest van de wetgever in 1907. In het wetgevingstraject is niet
alleen uitgebreid gediscussieerd over de wenselijkheid van een algemene regeling
voor verschillende typen arbeiders als zodanig. Er is ook expliciet aandacht besteed
aan een aantal bijzondere categorieën ‘arbeiders’ zoals godsdienstbeoefenaars, leerlingen en “bestuurders van naamlooze vennootschappen en van coöperatieve vereni67
gingen”. In het Ontwerp-Drucker wordt de toepassing van de regeling op deze
bestuurders gerechtvaardigd met het argument dat bestuurders voor zover zij loon
genieten vallen onder de omschrijving van de arbeidsovereenkomst. Dat tot op dat
moment de verhouding tussen de vennootschap en de bestuurder als lastgeving
werd gekarakteriseerd, staat niet aan de toepasselijkheid van de regeling in de weg.
Er kan immers tegelijkertijd een arbeidsovereenkomst bestaan, aldus Drucker (en
in gelijke zin de toelichtingen op de ontwerpen van 1901 en 1904). Drucker verwijst
68
naar de literatuur waarin deze leer is geaccepteerd, alsmede naar de parlementaire
stukken met betrekking tot artikel 40 Faillissementswet (ten tijde van het ontwerp
Drucker eveneens nog in het ontwerpstadium). Volgens Drucker hebben ook
bestuurders er belang bij niet op stel en sprong te worden ontslagen zonder schadevergoeding en ook zij hebben er belang bij te weten hoe zij hun betrekking kunnen
neerleggen. Hetzelfde geldt voor de bepalingen in het wetsontwerp over bijvoorbeeld het bevoorrecht zijn van de loonvordering en het recht op doorbetaling van
loon bij ziekte of afwezigheid wegens andere met name genoemde gebeurtenissen.
Tijdens de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer – geen groot voorstander
van de uniforme regeling – is opnieuw en indringender aan de orde gesteld dat een
69
onderscheid naar de aard van de dienstbetrekking wel wenselijk zou zijn. Een van
de categorieën die volgens de Eerste Kamer niet onder de werking van de Wet op de
arbeidsovereenkomst zou moeten vallen, is de categorie van “als werkgevende functionerende arbeiders” zoals directeuren van naamloze vennootschappen, juist omdat
zij de werkgeversrol vervullen. Hiermee is volgens de Eerste Kamer niet verenigbaar
dat zij tegelijkertijd werknemer zijn. Dit argument is door de regering in haar
70
antwoord als volgt gepareerd. Het argument dat directeuren van naamloze vennootschappen feitelijk als werkgever fungeren, maakt ten onrechte geen onderscheid
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Molengraaff 1889, p. 412 e.v.
Bles I, p. 204.
De hiervoor al aangehaalde artikelen van Molengraaff 1889, p. 412 e.v.
Bles I, p. 151.
Bles I, p. 153 e.v.
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tussen de aard van de te verrichten arbeid en de verhouding tussen de arbeider en
zijn werkgever. Dat een directeur de vennootschap vertegenwoordigt tegenover de
andere arbeiders, neemt niet weg dat hij zich op zijn beurt verbonden heeft tegen
loon in dienst van de vennootschap arbeid te verrichten. Als de directeur als ‘quasiwerkgever’ zou moeten worden gezien, en daarom buiten de wettelijke regeling van
de arbeidsovereenkomst moeten worden gelaten, zou dit ook moeten gelden voor
71
“meesterknechts, de opzichters en werkbazen, in vele gevallen de zetbazen”. De Eerste
Kamer heeft de regering niet kunnen overtuigen en uiteindelijk is er een algemene
regeling gekomen waarvan slechts arbeiders in overheidsdienst en de kapitein en zijn
schepelingen zijn uitgezonderd, alsmede – voor sommige bepalingen – werknemers
die meer dan ƒ 4 per week verdienden. De directeur is zonder verdere beperkingen
onder de paraplu van de arbeidsovereenkomst gebracht. Latere arbeidsrechtelijke of
vennootschapsrechtelijke wetswijzigingen hebben geen verandering in dit standpunt
gebracht, met uitzondering van de bestuurder van een beursvennootschap. Zie
hiervoor meer uitgebreid hoofdstuk 2, 2.2.1.2 en 2.3.6.
De discussie over de wenselijkheid van het bestaan van de arbeidsovereenkomst
tussen bestuurder en vennootschap is met name gevoerd in het kader van corporate
governance. In de 40 aanbevelingen van de Commissie Peters (zie paragraaf 1.2.4 van
dit hoofdstuk) is de arbeidsrechtelijke positie van de bestuurder geen onderwerp van
72
discussie. Dit verandert bij de presentatie van de conceptcode Tabaksblat in 2003.
In deze conceptcode is een aantal bepalingen opgenomen over de benoeming en
bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen. Ook beveelt de
Commissie Tabaksblat de wetgever aan de positie van bestuurders in het algemeen
en van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen in het bijzonder te
heroverwegen. Een bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap zou niet
langer als werknemer moeten worden beschouwd. Ratio van deze aanbeveling is
dat het arbeidsrecht niet zou mogen verhinderen dat bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen telkens voor bepaalde tijd worden benoemd noch dat voor
hen een maximum ontslagvergoeding geldt. De overige onderbouwing van deze
aanbeveling is mager. De volledige aanbeveling luidt als volgt:
“Ter facilitering van best practice bepalingen 1.2.1 en 1.2.10 beveelt de commissie de wetgever
aan om de arbeidsrechtelijke positie van bestuurders in het algemeen en zeker die van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen bij ontslag te heroverwegen, in het bijzonder om
het mogelijk te maken dat een vergoeding bij ontslag in het licht van de bezoldigingsstructuur
en -omvang niet hoger wordt gesteld dan éénmaal het jaarsalaris, ongeacht de lengte van het
dienstverband van de bestuurder. De commissie is tevens van mening dat een bestuurder van een
beursvennootschap niet langer als werknemer moet worden beschouwd. De commissie beveelt
hiertoe onder andere wijziging van artikel 2:131 BW aan. Betoogd kan worden dat de positie van
de bestuurder (nu al) niet gelijk is aan de positie van een ‘gewone’ werknemer. De algemene
vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen kan de bestuurder te allen tijde
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Bles I, p. 155.
Op 10 maart 2003 is een nieuwe Commissie Corporate Governance geïnstalleerd, beter bekend als
de Commissie Tabaksblat, genoemd naar zijn voorzitter, M. Tabaksblat. De Commissie Tabaksblat
heeft op 1 juli 2003 een concept-code gepresenteerd: www.commissiecorporategovernance.nl/
conceptcode.
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ontslaan en de bestuurder kan geen herstel van de dienstbetrekking vorderen (artikel 2:134 BW).
Ontslag door de algemene vergadering of de raad van commissarissen brengt in het beginsel ook
beëindiging van de arbeidsovereenkomst met zich.”

Op deze aanbeveling is veel kritiek geweest, zowel in de literatuur
74
bare commentaren op de conceptcode.

73

als in de open-

In de definitieve code van 9 december 2003 is de aanbeveling gehandhaafd, zij het
75
genuanceerd. De commissie overweegt naar aanleiding van de kritische commentaren dat het haar niet noodzakelijkerwijs gaat om bestuurders de status van
werknemer te ontnemen, maar om het uitgangspunt dat het arbeidsrecht niet moet
verhinderen dat bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen voor bepaalde
76
tijde worden benoemd en dat voor hen een maximum ontslagvergoeding geldt. De
uiteindelijke aanbeveling 3 luidt als volgt:
“Ter facilitering van best practice bepalingen II.1.1 en II.2.7 beveelt de commissie de wetgever aan
om het arbeidsrecht zodanig aan te passen dat bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen
voor bepaalde tijd kunnen worden benoemd c.q. herbenoemd en dat de arbeidsrechtelijke
ontslagbescherming niet op hen van toepassing is.”
77

Met ingang van 1 januari 2009 geldt een aangepaste corporate governance code. De
discussie over de arbeidsrechtelijke kant van het bestuurderschap wordt daarin
niet meer aangehaald; de nieuwe code richt zich meer op de bezoldiging van de
bestuurder.
In 2008 heeft de Minister van Justitie de aanbeveling in de Code 2003 ter harte
genomen en het ambtelijk voorontwerp Aanpassing bestuur en toezicht in naamloze
en besloten vennootschappen bekend gemaakt. Onder (veel) meer wordt voorgesteld
in de artikel 2:132 en 242 een lid 3 BW op te nemen met de volgende tekst: ‘De
rechtsverhouding tussen een bestuurder en de vennootschap wordt niet aangemerkt
als een arbeidsovereenkomst’. De motivering voor deze voorgestelde verandering is
beperkt en grijpt terug op de overwegingen van de Commissie Tabaksblat. Gewezen wordt op de wettelijke opzegverboden die in de weg staan aan een beëindiging
van de arbeidsovereenkomst, de begrenzing van arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd door artikel 7:668a BW en de hoogte van de ontslagvergoeding. Als
deze aspecten zouden worden aangepast, dan valt te bezien wat de meerwaarde is
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Zie onder meer: Asscher-Vonk 2003, p. 421-426, Even 2003, p. 271, Grapperhaus, 2003, p. 416-423,
Van Coevorden/Henrichs 2003a, Asscher-Vonk 2004 en Duk 2004.
Zie voor de openbare commentaren: www.commissiecorporategovernance.nl/Commentaren-opconceptcode.
Stcrt. 27 december 2004, 250. De code heeft conform aanbeveling 1 aan de wetgever, een wettelijke grondslag gekregen in art. 2:391 lid 4 BW. Per 1 oktober 2004 is dat lid gewijzigd (wet van
9 juli 2004, Stb. 2004, 370 (parlementaire behandeling: Kamerstukken 28 179), bekendgemaakt
op 9 augustus 2004, Stb. 2004, 405). Vanaf dat moment kunnen bij AMvB nadere voorschriften
worden gesteld aan de inhoud van het jaarverslag. Bij AMvB van 23 december 2004 heeft de
Minister van Justitie bepaald dat de code wordt aangewezen als een gedragscode als bedoeld
in art. 2:391 lid 4 BW.
Zie p. 53 pt. 41 van de Code.
Stcrt. 2009, nr 18499, 3 december 2009.
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van de arbeidsrechtelijke verhouding, aldus de toelichting op het voorontwerp.
Ter vergelijking wordt verwezen naar het Antilliaanse vennootschapsrecht waarin
uitdrukkelijk is bepaald dat de bestuurder geen arbeidsovereenkomst heeft. In het
78
uiteindelijke wetsvoorstel, komt het voorgestelde lid 3 niet terug, waarmee het
standpunt van de wetgever dat een bezoldigde bestuurder onder de werkingssfeer
van de Wet op de arbeidsovereenkomst valt, lijkt gehandhaafd. Via een amende79
ment is echter uiteindelijk toch in Boek 2 BW opgenomen dat bestuurders van een
beursgenoteerde vennootschap geen arbeidsovereenkomst met de vennootschap
hebben. Hiermee is dus een onderscheid ontstaan tussen ‘gewone’ bestuurders en
bestuurders van beursvennootschappen.
Ook de Hoge Raad gaat uit van het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Het is
overigens opvallend dat de Hoge Raad zich in civiele zaken nimmer expliciet heeft
uitgelaten over de vraag of een bestuurder die voor zijn werkzaamheden wordt
betaald, daarmee ook een arbeidsovereenkomst heeft met de vennootschap. De Hoge
Raad-uitspraken waarin dit expliciet aan de orde is geweest, zijn uitspraken in
belastingzaken of strafzaken. In 1907 (dus nog voor de inwerkingtreding van de
Wet op de arbeidsovereenkomst per 1 februari 1909) oordeelt de Hoge Raad in een
strafzaak expliciet dat een directeur in persoonlijke dienstbetrekking tot de vennoot80
schap staat. Het gaat om een frauderende directeur die wordt vervolgd op grond
van artikel 322 Sr dat ziet op “verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde
van zijne persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft.” De bestuurder verweert zich
met de stelling dat met persoonlijke dienstbetrekking wordt verwezen naar hetgeen
in het BW met de huur van diensten wordt bedoeld (deze huur van diensten zag
niet op werkzaamheden van meer verheven aard). Het hof oordeelt onder verwijzing naar de parlementaire behandeling van de Wet op de arbeidsovereenkomst
dat onder persoonlijke dienstbetrekking als bedoeld in artikel 322 Sr ook de rechtsbetrekking met de directeur moet worden beschouwd. De Hoge Raad gaat, in navolging van de advocaat-generaal, zelfs nog verder en oordeelt dat bestuurders “ofschoon
zij lasthebbers zijn in zoover zij de vennootschap vertegenwoordigen, als hoedanig zij
worden beschouwd bij art. 45 W.V.K., zij tevens tot haar in dienstbetrekking staan, voor
zoover zij te haren behoeve tegen loon werkzaamheden verrichten.” De advocaatgeneraal kent met name het argument dat een arbeidskracht voor zekere tijd ter
beschikking wordt gesteld aan de ander veel waarde toe; het argument dat ook
Drucker al doorslaggevend acht.
In een civiele zaak uit 1913 oordeelt de Hoge Raad over de vraag of de statuten
kunnen worden beschouwd als een onderdeel van de schriftelijke arbeidsovereen81
komst of een arbeidsreglement. De vraag wordt door de Hoge Raad ontkennend
beantwoord. Dat sprake is van een arbeidsovereenkomst neemt de Hoge Raad als
uitgangspunt zonder daar verder een overweging aan te wijden.
78
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Kamerstukken II 2009-10, 31 763, nr. 2.
Kamerstukken II 2009-10, 31 763, nr. 10, amendement leden Weekers en Van Vroonhoven-Kok. Wet
geworden per 1 juli 2011, Stb. 2011, 275.
HR 23 december 1907, Weekblad van het Regt no. 8637, 7 februari 1908.
HR 7 maart 1913, NJ 1913 p. 625 (Sablières/Lucas).
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Pas in 1940 komt de aard van de contractuele verhouding tussen de bestuurder en
de vennootschap weer in de gepubliceerde rechtspraak aan de orde en wel in een
82
belastinggeschil. Aan de orde is de vraag of de twee directeuren van een vennootschap, die tevens beiden de helft van de aandelen in de vennootschap bezitten,
meetellen voor de bepaling van het gemiddelde aantal arbeiders voor de belastingen.
De vennootschap stelt zich op het standpunt dat de directeuren niet geacht kunnen
worden in loondienst van de vennootschap werkzaam te zijn omdat zij enig aandeelhouder zijn. De Hoge Raad overweegt allereerst dat een arbeidsovereenkomst
bestaanbaar is tussen een arbeider en een NV als werkgeefster. Voor de ondergeschiktheid is het niet nodig dat de organen aan wie verantwoording moet worden
afgelegd uit andere natuurlijke personen bestaan dan de arbeider zelf. De Hoge
Raad verwijst dan naar de betekenis die volgens het Wetboek van Koophandel aan
de naamloze vennootschap moet worden toegekend: het is de vennootschap die
deelneemt aan het rechtsverkeer. De aandeelhouders staan weliswaar in een zekere
betrekking tot de rechtspersoon, maar nemen niet deel aan het rechtsverkeer.
De persoon van de aandeelhouders is niet van belang. Hij die in dienst is van de
vennootschap, heeft als opdrachten van zijn werkgeefster te beschouwen alle
opdrachten die hem door het daartoe bevoegde orgaan van de vennootschap worden gegeven, zonder dat van belang is welke natuurlijke personen of rechtspersonen
dat orgaan vormen. In 1942 herhaalt de Hoge Raad dit oordeel, opnieuw in een
83
belastinggeschil. In die zaak gaat het om de vraag of voor de loonbelasting directeuren van een familievennootschap met die vennootschap een arbeidsovereenkomst
hebben. Opnieuw oordeelt de Hoge Raad dat dat het geval is en dat het niet relevant
wie de persoon van de aandeelhouder is.
84

Een volgende fiscale zaak wordt in 1985 voorgelegd aan de Hoge Raad. Aanleiding
voor het geschil met de Belastingdienst is de vraag of een uitkering ineens aan de
directeur-grootaandeelhouder (in totaal kent de vennootschap twee aandeelhouders)
moet worden gezien (en belast) als een uitkering ineens ter gelegenheid van een
dienstjubileum. De reden voor de twijfel is daarin gelegen dat het bedrijf waar het om
gaat gedurende de veertig jaar van het bestaan verschillende rechtsvormen heeft
gekend. Via een eenmanszaak, een vennootschap onder firma en een naamloze vennootschap is de onderneming uiteindelijk in een besloten vennootschap omgezet. De
crux zit hem in de overgang van vennootschap onder firma naar naamloze vennootschap. Pas een jaar en vijf maanden na de oprichting van de NV zijn de activiteiten
van de v.o.f. overgenomen door de NV. De persoon om wie het in deze zaak ging was
wel vanaf het moment van oprichting bestuurder van de NV. De Hoge Raad oordeelt
dat het standpunt van deze directeur, namelijk dat het enkele feit dat hij vanaf de
oprichting directeur is van de NV ook met zich brengt dat hij vanaf dat moment in een
privaatrechtelijke dienstbetrekking staat tot de vennootschap (en deze periode dus
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HR 7 februari 1940, NJ 1940, 180 (Burgemeester van Haarlem/Belastingdienst).
HR 4 november 1942, A.B. 1943 p. 343 (N.N./Inspecteur).
HR 18 september 1985, NJ 1986, 177 m.nt. PAS (X./Belastingdienst).
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meetelt voor zijn dienstjubileum) onjuist is. “[V]oor het bestaan van zodanige dienstbetrekking was niet voldoende dat belanghebbende directeur van de vennootschap was,
maar daartoe was tevens vereist dat hij tegen betaling van loon als zodanig was
aangesteld.” Deze uitspraak is logisch: zonder beloning is immers geen sprake van
een arbeidsovereenkomst. De bestuurder loopt zijn belastingvrije jubileumuitkering
aldus mis. Deze uitspraak ondersteunt de stelling dat benoeming en het aangaan van
de arbeidsovereenkomst twee verschillende rechtshandelingen zijn.
In de lagere rechtspraak komt de vraag of tussen een bestuurder en een vennootschap een arbeidsovereenkomst bestaat met name in de eerste helft van de vorige
eeuw aan de orde. Ook in die rechtspraak wordt, veelal onder verwijzing naar de
wetsgeschiedenis, ervan uitgegaan dat een directeur zijn werkzaamheden op basis
van een arbeidsovereenkomst verricht. Dit zijn overigens wel met name civiele zaken.
Gewezen kan worden op het Kantongerecht Amsterdam dat op 8 juli 1909 oordeelt
dat de directeur van een levensverzekeringsmaatschappij (een NV) een arbeidsovereenkomst heeft met de vennootschap. Een directeur, al treedt hij op als vertegenwoordiger, is niet het hoofd van de vennootschap in die zin dat hij niet van haar
afhankelijk is, aldus het Kantongerecht onder verwijzing naar de parlementaire
geschiedenis. Dat hij medeoprichter van de vennootschap is, en een deelneming
85
heeft, maakt dit oordeel niet anders. Ook de Rechtbank Den Haag vindt in 1913
niet dat het aandeelhouderschap van een directeur in de weg staat aan het bestaan
van een arbeidsovereenkomst. Wie aandeelhouder is van een vennootschap kan
immers elk moment wijzigen. Het gaat in deze zaak om een ontslag van de directeuren door de curator. De rechtbank verwijst daarom naar de wetsgeschiedenis
86
van artikel 40 Fw. De President van de Rechtbank Den Bosch die in 1913 overweegt
dat de verhouding van de directie van een NV tegenover deze vennootschap niet de
verhouding is van iemand, die zich tegenover een andere (de NV) verbindt, in haar
87
dienst, tegen loon, arbeid te verrichten, wordt door het Hof Den Bosch gecorrigeerd.
De president van de rechtbank oordeelt dat de directie het hoofdorgaan is door
middel waarvan die vennootschap als rechtspersoon optreedt, dat haar beheert,
haar in en buiten rechte ‘vertegenwoordigt’, haar aan derden en derden aan haar
verbindt, kantoorpersoneel en werklieden benoemt en meer soortgelijke handelingen mag verrichten. Dit alles geeft een heel andere verhouding weer dan die tussen
werkgever en werknemer. Het Hof Den Bosch vernietigt dit oordeel van de president
onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis: dat een directeur zelf als
werkgever optreedt, doet er niets aan af dat hij zich op zijn beurt toch ook zelf
heeft verbonden tegen loon arbeid te verrichten. Een schorsing (daar ging de zaak
over) is dan ook betrekkelijk tot de arbeidsovereenkomst. In gelijke zin oordeelt de
88
Kantonrechter Rotterdam op 18 april 1918.
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Kantongerecht Amsterdam II, 8 juli 1909, R.B. II, 5 p. 17/18.
Rb. Den Haag, 3 februari 1913, NJ 1913, p. 237 (Van IJsbergen/De Ranitz).
Rb. Den Bosch, 18 april 1913, NJ 1913, 1121 (Lewin/Lewin) en in hoger beroep Hof Den Bosch, 3 juni
1913, NJ 1913, 118 (Lewin/Lewin).
RB VII, 98-100.
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Inleiding
89

Het is opvallend dat in de bekende civiele standaardarresten, waarin toch harde
noten worden gekraakt over de arbeidsrechtelijke positie van de statutair bestuurder,
de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst nooit expliciet aan de orde is
geweest, ook niet in de cassatiemiddelen en evenmin in de conclusies van het Open90
baar Ministerie. Stein stelt in zijn annotaties onder Levison/MAB en Mooij Verf/De
Waard weliswaar dat in een lange reeks arresten, waaronder de geannoteerde arresten, door de Hoge Raad is beslist dat de rechtsverhouding tussen de bestuurder en
de vennootschap een arbeidsovereenkomst is, maar dat is strikt genomen onjuist. In
die arresten is dat niet uitgemaakt, wel in de hierboven beschreven arresten van de
91
belastingkamer van de Hoge Raad.
92

Interessant is nog het (civiele) Forum-Bank-arrest uit 1955. In dat arrest heeft de
Hoge Raad beslist dat de algemene vergadering van aandeelhouders geen bindende opdrachten kan geven aan het bestuur ten aanzien van onderwerpen die tot
de bevoegdheid van het bestuur behoren. De Forum-Bank-uitspraak brengt een
verschuiving teweeg in de machtsverdeling binnen de vennootschap. De tot dan
toe heersende opvatting dat de algemene vergadering de hoogste macht in de
vennootschap is en dientengevolge sprake is van een ondergeschikte positie van
het bestuur komt daarmee op losse schroeven te staan. Anderzijds houdt de Hoge
Raad in belastinguitspraken als gezegd vast aan de lijn dat de directeur een arbeidsovereenkomst heeft met de vennootschap omdat hij als opdrachten van zijn werkgeefster heeft te beschouwen alle opdrachten die hem door het daartoe bevoegd
orgaan van de vennootschap worden gegeven.
De Centrale Raad van Beroep is door de jaren heen minder consistent geweest dan
de Hoge Raad als het gaat om de bestuurder die tevens grootaandeelhouder is. In
1932 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat een directeur die tevens enig
aandeelhouder is niet in loondienst bij de NV kan zijn omdat er feitelijk niemand
93
gezag over hem kan uitoefenen. Tot de twee, gelijkluidende, uitspraken van de
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HR 26 oktober 1984, NJ 1985, 375 m.nt. Ma (Sjardin/Sjartec), HR 13 november 1992, NJ 1993,
265 m.nt. PAS (Levison/MAB), HR 4 december 1992, NJ 1993, 271, m.nt. Ma (Meijers/Mast Holding),
HR 8 oktober 1993, NJ 1994, 211 m.nt. PAS, JAR 1993/244 (Mooij Verf/De Waard), HR 10 maart 1995,
NJ 1995, 595 m.nt. Ma (Janssen Pers/Janssen), HR 17 november 1995, NJ 1996, 142 (Atlantic
Nominees/Van den Elshout), HR 31 mei 1996, NJ 1996, 694 (Lampe/VideoWorks), HR 18 april
1997, NJ 1997, 609, JAR 1997/121 (Van der Giessen/ACV) en HR 15 april 2005, NJ 2005, 483 en
484 m.nt. GHvV, JAR 2005/117 JOR 2005, 144 en 145 m.nt. P.A.M. Witteveen (de 15 april-arresten).
Zie in dezelfde zin Losbladige Arbeidsovereenkomst, J.B. Huizink, Bestuurders van Rechtspersonen,
Inleiding, aant. 3.4.
HR 13 november 1992, NJ 1993, 265 m.nt. PAS (Levison/MAB), HR 8 oktober 1993, NJ 1994, 211 m.nt.
PAS, JAR 1993/244 (Mooij Verf/De Waard). Stein verwijst in zijn annotaties ook naar het arrest HR
23 februari 1979, NJ 1979, 478 (Bekker/Sekisui) waarin ook zou zijn beslist dat de directeur met
de vennootschap een arbeidsverhouding heeft. Opvallend is dat hij in zijn noot onder dat arrest
letterlijk schrijft dat ‘de aard van de rechtsverhouding tussen bestuurder en NV/BV geen discussiepunt [is] geweest’. Dat standpunt is juist en dat geldt ook voor de overige arresten die hij heeft
geannoteerd.
HR 21 januari 1955, NJ 1959, 43 m.nt. HB (Forum-Bank).
CRvB 26 mei 1932, A.B. 1932, p. 674 (Electrolijt/Raad van de Arbeid). Volgens Koopmans was dit een
breuk met de jurisprudentie van de CRvB tot dan toe, Koopmans 1962, p. 217.
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Centrale Raad van Beroep van 10 december 1968 wordt de directeur-grootaandeelhouder niet als werknemer beschouwd voor de sociale verzekeringen, met als argument het ontbreken van de ondergeschiktheid. In zijn uitspraak van de genoemde
datum gaat de Centrale Raad van Beroep om. Zonder daadwerkelijk terug te komen
op zijn oordeel over de gezagsverhouding, komt de Centrale Raad van Beroep toch tot
het oordeel dat de directeur-grootaandeelhouder wel moet worden geacht zijn
werkzaamheden in dienstbetrekking te verrichten. De Centrale Raad van Beroep
baseert zich op de bedoeling van de wetgever aan het begrip ‘dienstbetrekking’ in de
in 1967 ingevoerde ZW, WAO en WW die betekenis toe te kennen die de Hoge Raad
met name in zijn fiscale jurisprudentie over art. 2 lid 1 Wet op de loonbelasting 1964
95
daaraan toekent. Na een opmaat keert de Centrale Raad van Beroep op 4 oktober
96
1985 terug naar zijn oorspronkelijke standpunt: de directeur-grootaandeelhouder is
geen werknemer. Reden voor de ommezwaai is gelegen in de grote populariteit die
de BV op dat moment geniet. De Centrale Raad van Beroep constateert dat het van
algemene bekendheid is dat de BV steeds vaker gebruikt wordt om oneigenlijk
gebruik te maken van de socialeverzekeringswetgeving. Vervolgens komt de Centrale
Raad van Beroep tot het oordeel dat niet is voldaan aan de essentiële kenmerken
die een arbeidsovereenkomst moet hebben: ondergeschiktheid en werkgeversgezag.
De directeur-groot aandeelhouder heeft immers de feitelijke macht in de aandeelhoudersvergadering. Interessant is de plaats die de Centrale Raad van Beroep toekent
aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Volgens de Centrale Raad van
Beroep is dat het hoogste orgaan van de rechtspersoon en ontbreken daarom de
elementen ondergeschiktheid en werkgeversgezag als de bestuurder zelf in dat
hoogste orgaan de (feitelijke) macht heeft. De Centrale Raad van Beroep gaat ervan
uit dat een ‘gewone’ bestuurder die geen overwegende invloed heeft in de algemene
vergadering van aandeelhouders, wel ondergeschikt is aan de algemene vergadering
en dus wel onderworpen is aan werkgeversgezag. De Hoge Raad abstraheert daarentegen van de persoon van de aandeelhouder en van de invloed die de bestuurder
97
heeft als aandeelhouder. In 2013 lijkt de Centrale Raad van Beroep weer een omslag
te maken en dezelfde koers te gaan varen als de Hoge Raad. Naar aanleiding van de
98
UWV/DGA-uitspraak van de Hoge Raad abstraheert nu ook de Centrale Raad van
Beroep van de persoon van de aandeelhouder, ook in het geval er geen materiële
99
gezagsverhouding is.
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CRvB 10 december 1968, RSV 1969, 40 en 41 en SMA 1969 p. 844 e.v. m.nt. De Leede (Scheepswerk/
Bedrijfsvereniging).
CRvB 22 januari 1985, RSV 1985/163 m.nt. De Leede (X./Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije beroepen).
CRvB 4 oktober 1985, AA 1986 p. 215 m.nt. E.P. de Jong, RSV 1986/21 m.nt. E.P. de Jong (X. NV/
Bedrijfsvereniging).
HR 7 februari 1940, NJ 1940, 180 (Burgemeester van Haarlem/Belastingdienst).
HR 22 maart 2013, RAR 2013/85 (UWV/DGA). In deze uitspraak beslist de Hoge Raad op een
cassatieverzoek van het UWV met betrekking tot een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep
over de toepassing van art. 3 WW. Het ging om een directeur-grootaandeelhouder die dat volgens
de letter der wet niet was (48% van de aandelen), maar feitelijk wellicht wel. De Hoge Raad
abstraheert van de personen van de aandeelhouder en oordeelt dat niet van belang is of materieel
sprake is van een gezagsverhouding.
Zie CRvB 5 juli 2013, USZ 2013/310 (A./UWV) en CRvB 22 januari 2014, USZ 2014/63 (X./UWV).
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Inleiding

Samengevat: de wetgever en de Hoge Raad gaan uit van het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen bestuurder en vennootschap, de bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap sinds 1 januari 2013 daargelaten.
1.3.2

De definitie van de arbeidsovereenkomst

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al aangehaald, is er in de afgelopen jaren
discussie geweest over de vraag of de bestuurder wel onder het arbeidsrecht zou
moeten vallen. Vanuit vennootschapsrechtelijke hoek is vaak de gedachte dat met
name de ontslagbescherming zich niet verhoudt met de mogelijkheid die de algemene vergadering (of raad van commissarissen) moet hebben om de bestuurder te
allen tijde te ontslaan. Vanuit arbeidsrechtelijke hoek speelt de vraag vaak als onderdeel van een bredere discussie over de reikwijdte van de definitie van de arbeidsovereenkomst. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij die discussie, voornamelijk
voor zover die discussie ziet op de positie van de bestuurder.
De definitie van de arbeidsovereenkomst, inhoudelijk nog identiek aan de definitie
zoals in 1907 geïntroduceerd, in art. 7:610 lid 1 BW luidt als volgt:
“De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij de werknemer, zich verbindt
in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te
verrichten.”
(benadrukking JHB)

De drie vetgedrukte kernelementen ‘in dienst’, ‘tegen loon’ en ‘arbeid’ worden hierna
afzonderlijk behandeld. Aan het element ‘gedurende een zekere tijd’ wordt door100
gaans geen zelfstandige betekenis toegekend. Oorspronkelijk is het opgenomen
om de arbeidsovereenkomst van de opdrachtovereenkomst te onderscheiden. Bij de
invoering van Titel 10 in Boek 7 op 1 april 1997 is het element ‘gedurende een zekere
tijd’ gehandhaafd met het argument dat het duurelement betekenis kan hebben,
101
juist in die gevallen waarin het gezagselement weinig reliëf heeft. Deze functie
heeft aan betekenis verloren door de invoering van de rechtsvermoedens van de
102
artikelen 7:610a en b BW.
Het doel van de definitie is de arbeidsovereenkomst enerzijds te onderscheiden van
de overeenkomst van opdracht en de overeenkomst tot aanneming van werk anderzijds. Tussen deze drie juridische vormen waarin arbeid kan worden verricht, valt niet
altijd even duidelijk een onderscheid te maken. Met name over de vraag of een
bepaalde arbeidsrelatie moet worden gekwalificeerd als een opdrachtovereenkomst
dan wel als een arbeidsovereenkomst bestaat veel jurisprudentie en literatuur.

100 Bakels/Bouwens/Houwerzijl & Roozendaal 2013, p. 60 noot 15; Asser/Heerma van Voss (7-V*)
2012, nr. 25.
101 Kamerstukken II 1993/94, 23 438, nr. 3 p. 14, zie ook Asser/Kortmann/De Leede/Thunissen 1997,
nr. 17.
102 Asser/Heerma van Voss (7-V*) 2012, nr. 25.
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Het onderscheid is vooral van belang omdat het bestaan van een arbeidsovereenkomst leidt tot arbeidsrechtelijke bescherming en sociaalverzekeringsrechtelijke
103
bescherming (de arbeidsovereenkomst als entreebiljet). De definitiekwestie gaat
dus in wezen over de vraag wie wel sociaalrechtelijk bescherming verdient en wie
niet.
Dat de definitie van de arbeidsovereenkomst sinds de inwerkingtreding van de Wet
op de arbeidsovereenkomst 1907 niet inhoudelijk is gewijzigd roept, onder verwijzing naar Van der Heijden, de vraag op of de definitie uit 1907 zo slijtvast is dat ze
ondanks maatschappelijke en juridische veranderingen in deze tijd nog voldoet aan
het hierboven genoemde doel: bepalen wie wel en niet arbeidsrechtelijke bescher104
ming verdient. Het is ook Van der Heijden, samen met Noordam, geweest die als
één van de eersten de vraag heeft opgeworpen of de bestuurder wel thuishoort in
105
het arbeidsrecht. In de jaren ‘70 van de vorige eeuw zijn stemmen opgegaan niet
het criterium ‘in dienst’ doorslaggevend te laten zijn, maar de omstandigheid dat
iemand zijn gehele werktijd of een belangrijk deel daarvan voor langere tijd ter
beschikking stelt aan een ander, ongeacht of sprake is van een gezagsverhouding.
Vaak wordt verwezen naar Van der Ven als aanjager van dit standpunt. In zijn
afscheidscollege in 1972 bepleit hij dat zou moeten worden teruggekeerd naar de
oorspronkelijke definitie zoals door Drucker opgenomen in het voorontwerp. In deze
definitie is geen verwijzing naar het gezagselement of het dienstbegrip opgenomen,
maar wordt het ter beschikking stellen van arbeidskracht voor een zekere tijd als
uitgangspunt genomen. Dit is volgens Van der Ven de essentie van de arbeidsover106
eenkomst. Deze invalshoek zou het vaak gevoelde dilemma dat in het geval van een
bestuurder toch nauwelijks van een gezagsverhouding kan worden gesproken,
kunnen oplossen.
Koopmans houdt er een ander standpunt op na en concludeert op basis van de
wetsgeschiedenis van artikel 1637a BW (thans 7:610 BW) dat met ‘arbeid in dienst
van de werkgever’ precies hetzelfde is beoogd als met de uitdrukking ‘ter beschikking
stellen van arbeidskracht’ in het ontwerp-Drucker. Hij leidt hieruit af dat de aard
van het gezag en het object van de prestatie twee zijden van dezelfde medaille zijn.
Koopmans benadrukt dat hij hier niet mee wil betogen dat de onbepaaldheid van de
prestatie een zelfstandig criterium is naast of in plaats van de gezagsverhouding,
maar dat hij er slechts op wil wijzen dat de gezagsverhouding beter begrepen kan
worden als het gezien wordt als tegenhanger van de onbepaaldheid. In geval van een
arbeidsovereenkomst is immers geen sprake van een van te voren duidelijk omlijnde
107
taak.
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Asscher-Vonk 1995.
Van der Heijden 1991, p. 41.
Van der Heijden/Noordam 2001, p. 96.
Van der Ven 1972. Een soortgelijke redenering als die van Van der Ven is ook te vinden bij De Gaay
Fortman 1936 en bij Versloot 1952, p. 162 e.v.
107 Koopmans 1962, nr. 66 en 68.
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Van der Ven vindt voor zijn standpunt steun bij Schut, de vorige bewerkers van de
109
110
Asser-serie en tot 1993 Van der Grinten. Van der Heijden heeft in 1991 naar aanleiding van de invoering van het (vermogensrechtelijke deel van het) NBW en het
destijds voorliggende ontwerp voor Titel 10 Boek 7 BW gepleit voor een nieuwe
definitie van de arbeidsovereenkomst waarbij ‘in dienst van’ vervangen zou moeten
worden door ‘onder zeggenschap van’, het element ‘gedurende een zekere tijd’ zou
moeten komen te vervallen en expliciet zou moeten worden verwezen naar het
persoonlijke karakter van de arbeidsovereenkomst, door toevoeging van het woord
‘zelf’. Van der Heijden wil als essentieel element de gezagsverhouding, beschouwd als
ondergeschiktheid, behouden. ‘Onder zeggenschap’ acht hij de verhouding in het
111
arbeidscontract beter weergeven dan ‘in dienst van’. Ondanks deze standpunten in
de literatuur, is de definitie bij de invoering van Titel 10 Boek 7 BW inhoudelijk gelijk
112
gebleven. Ook de Wet werk en zekerheid laat de definitie van de arbeidsovereen113
komst ongemoeid.
Zowel Boot als Aerts hebben in hun respectieve dissertaties – vanuit verschillende
invalshoeken – onderzocht in hoeverre de arbeidsrechtelijke bescherming onder de
114
huidige definitie van art. 7:610 BW juist is verdeeld. Boot heeft in zijn dissertatie geconcludeerd dat de huidige definitie van de arbeidsovereenkomst onbevredigend is omdat het meest kenmerkende criterium, het gezagscriterium, ook bij de
opdrachtovereenkomst in zekere zin aanwezig is en in sommige arbeidsovereenkomst amper wordt uitgeoefend. Er zijn geen andere elementen in de huidige
definitie die de arbeidsovereenkomst eenduidig afbakenen ten opzichte van de
opdrachtovereenkomst. Als gevolg van dit definitieprobleem zijn er hooggeplaatste werknemers die rechten hebben waaraan zij geen behoefte hebben, die

108 Schut 1977, p. 236.
109 Asser/Kortmann/De Leede/Thunissen 1994, nr. 18.
110 Van der Grinten betuigt zich in zijn Arbeidsovereenkomstenrecht tot 1993 voorstander van de
opvatting van Van der Ven dat het gezagscriterium geen onderscheidend criterium is, maar eerder
de omstandigheid dat iemand zich verbindt gedurende langere tijd zijn arbeidskracht ter beschikking te stellen. Naar het oordeel van Van der Grinten kan er ook een arbeidsovereenkomst zijn
zonder dat sprake is van een gezagsverhouding. Ter illustratie verwijst Van der Grinten naar de
positie van de bestuurder van vennootschappen, Van der Grinten 1990, p. 16 alsmede in eerder
drukken. Vanaf de druk verschenen in 1993 nuanceert hij zijn oordeel en stelt dat het criterium dat
de werkgever gezag moet hebben weinig bevredigend is.
111 Van der Heijden 1991, p. 48 en 55.
112 Dit wil niet zeggen dat de kritiek op de definitie van de arbeidsovereenkomst is verstomd.
Loonstra en Westerbeek (Loonstra & Westerbeek 2007, p. 418) delen de bestaande kritiek als volgt
in. Er zijn schrijvers die vinden dat de definitie niet meer voldoet, en dan met name het criterium
‘in dienst van’. Daarnaast zijn er auteurs die vinden dat de bescherming van Titel 10 Boek 7 moet
worden uitgebreid en/of beperkt: uitgebreid naar die groepen werkenden die er nu niet onder
vallen maar gelet op hun sociaaleconomische positie wel bescherming verdienen en beperkt zodat
werknemers die de bescherming niet nodig hebben, daar ook geen recht op hebben. Een derde
categorie schrijvers pleit ervoor de definitie en werkingssfeer niet te wijzigen, maar te variëren in
de mate van bescherming die bepaalde groepen werknemers toekomt: niet voor alle werknemers
dient een bepaald wetsartikel dwingendrechtelijk te zijn en sommige bepalingen zouden wellicht
helemaal niet van toepassing hoeven te zijn.
113 Kamerstukken II 2013/14, 33 818 nr. 2 e.v.
114 Boot 2004 en Aerts 2007.
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moeilijk op hen toepasbaar zijn en die vanuit het oogpunt van gelijkheidscompensatie niet nodig lijken te zijn (bijvoorbeeld de statutair bestuurder). Aan de andere
kant van het spectrum zijn er werkenden die gelet op de feitelijke situatie wel
arbeidsrechtelijke bescherming zouden willen – of vanuit maatschappelijk oogpunt
moeten – genieten, maar werkzaam zijn als kleine zelfstandige (vaak een zzp’er).
Als onderdeel van de oplossing draagt Boot een nieuwe definitie van de arbeidsovereenkomst aan waarbij ook elementen als economische afhankelijkheid en de aard
115
van de werkzaamheden een rol spelen. Ten aanzien van de statutair bestuurder
concludeert Boot dat statutair bestuurders niet dwingendrechtelijk van de arbeidsovereenkomst zouden moeten worden uitgesloten. Wel zou de bestuurder de
keuzemogelijkheid moeten hebben indien hij voldoet aan de criteria voor een zelf116
standigheidsverklaring of minimaal vijf maal het minimumloon ontvangt.
In 2007 is de dissertatie van Aerts verschenen die vanuit een andere, mede sociologische en empirische, invalshoek dezelfde vraag heeft beantwoord door onderzoek
te doen naar de positie van zelfstandigen zonder personeel. Zij komt tot de conclusie dat deze groep, ten onrechte, geen beroep toekomt op bepaalde bescherming en
ongelijkheidscompensatie. De oplossing is wat haar betreft niet gelegen in herdefiniëring, maar eerder in het aanbrengen van een onderscheid in rechten en plichten. In
andere woorden: niet uitsluitend het hebben van een arbeidsovereenkomst zou recht
117
moeten geven op bescherming en sociale zekerheid.
Samengevat: in de literatuur bestaat kritiek op de reikwijdte van de definitie van de
arbeidsovereenkomst. Sommige werkenden zouden juist wel onder (de bescherming
van) het arbeidsovereenkomstenrecht moeten vallen, anderen (zoals de bestuurder)
die nu wel onder de definitie vallen niet, met name omdat zij hun eigen boontjes
zouden kunnen doppen. Vooralsnog heeft alle discussie over de definitie en de reikwijdte van de arbeidsovereenkomst niet geleid tot een wijziging in de definitie. Ook
de bestuurder heeft nog steeds een arbeidsovereenkomst, met uitzondering van de
bestuurder van een beursvennootschap. De achterliggende gedachte van deze wettelijke uitzondering is echter niet uitsluitend dat die bestuurder wel voor zichzelf
kan zorgen, maar ook dat de regels van corporate governance beter kunnen worden
nageleefd. Dit houdt echter geen wijziging van de definitie van de arbeidsovereenkomst in maar eerder een bevestiging. Zou de bestuurder om wat voor reden dan ook
niet meer onder de definitie vallen, dan is een expliciete uitzondering in Boek 2 BW
118
niet nodig. De definitie van de arbeidsovereenkomst staat dus nog overeind. In de
volgende drie paragrafen worden de onderdelen van de definitie besproken, uiteraard
in het licht van de positie van de bestuurder.

115
116
117
118

Boot 2004, p. 20-21 en 339-345.
Boot 2004, p. 92.
Aerts 2007, p. 411-413.
Huizink heeft overigens bepleit dat een wetswijziging strikt genomen niet nodig is en een wijziging in de koers van de Hoge Raad al volstaat, Huizink 2003, p. 13-14.
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Arbeid

Om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst moet de werknemer verplicht
zijn arbeid te verrichten. Het begrip arbeid wordt niet gedefinieerd in het BW. In de
119
literatuur wordt het begrip ruim opgevat. Van welke aard de arbeid is, doet niet ter
120
zake. Zelfs slapen kan arbeid zijn in de zin van deze bepaling. De arbeid moet voor
de werkgever van waarde zijn, zonder dat dit betekent dat de werkgever met behulp
121
van die arbeid bedrijfseconomisch resultaat moet halen. Twijfel of sprake is van
arbeid in de zin van artikel 7:610 BW doet zich bijvoorbeeld voor als werkzaamheden
122
worden verricht in het kader van een opleiding. De arbeid moet persoonlijk door de
werknemer worden verricht, zie art 7:659 lid 1 BW. Als de werknemer zich zonder
toestemming van zijn werkgever door een ander mag laten vervangen, wordt het
contract niet meer als een arbeidsovereenkomst beschouwd. Hiermee onderscheidt
het arbeidsovereenkomstenrecht zich van het gemene verbintenissenrecht. Op
grond van artikel 6:30 BW kunnen verbintenissen immers door iedereen worden
123
gekweten.
Als onderscheidend criterium levert het element ‘arbeid’ zelden problemen op. De
begrippen ‘bedongen arbeid’ of ‘passende arbeid’ komen eveneens voor in Titel 10
124
Boek 7 BW en geven vaker aanleiding tot discussie. Gaat het om een bestuurder van
een vennootschap, dan zal de bedongen arbeid vaak bestaan uit het zijn van bestuurder van de vennootschap. De arbeid die de bestuurder dient te verrichten valt dan
samen met de omschrijving van de bestuurstaken in Boek 2 BW. Dit is met name
het geval als de bestuurder ook daadwerkelijk functioneert als hoofd van de onderneming, denk aan de (van buitenaf aangetrokken) CEO die de onderneming (of het
concern) leidt. Hij bestuurt de vennootschap zoals bedoeld in Boek 2 BW. Niet elke
statutair bestuurder verricht echter arbeid. Gedacht kan worden aan een bestuurder
125
van een lege BV of een pensioen-BV.
126

Van Uden heeft erop gewezen dat er veel bestuurders zijn wier arbeidsovereenkomst is gesloten noch gewijzigd met het oog op het bestuurderschap. Deze bestuurders noemt hij functioneel bestuurders. Deze term is enigszins verwarrend omdat,
in de woorden van Huizink, een bestuurder altijd een functionele positie heeft,
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Koopmans 1962, nr. 50, Van Slooten 1999, p. 141.
HR 15 maart 1991, NJ 1991, 417 en 418.
Van Slooten 1999, p. 147.
Het moet dan gaan om werkzaamheden die overwegend zijn gericht op het uitbreiden van
de eigen kennis en ervaring van de werknemer HR 29 oktober 1982, NJ 1983, 230 m.nt. Stein
(Hesseling/Stichting de Ombudsman); HR 10 juni 1983, NJ 1984, 60 (Groen/St. R.-k. Ziekenverpleging);
HR 28 juni 1996, NJ 1996, 711, JAR 1996/153 (Verhoef/Van Zuijlen).
Van Slooten 1999, p. 149. Van Slooten beschrijft ook een drietal uitzonderingen op de verplichting
de arbeid persoonlijk te verrichten, zonder dat dit ten koste gaat van de kwalificatie arbeidsovereenkomst. Deze uitzonderingen zijn voor dit onderzoek niet van belang en worden daarom ook
niet verder behandeld.
Vgl. Van Slooten 2013.
Losbladige Arbeidsovereenkomst, J.B. Huizink, Bestuurders van Rechtspersonen, Inleiding,
aant. 2.2.1.
Van Uden 2006.
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namelijk zijn positie binnen de vennootschap. Het gaat Van Uden echter om ‘gewone’
leidinggevende werknemers die uit praktisch oogpunt een bestuurderschap ‘erbij’
krijgen, zonder dat zij daadwerkelijk worden geacht de vennootschap te besturen,
zoals bedoeld in Boek 2 BW. Deze werknemer-bestuurder heeft binnen het concern
vaak een leidinggevende aan wie hij verantwoording dient af te leggen, en heeft
weinig tot niets te zeggen over het beleid van de vennootschap waarvan hij bestuurder is. Van Uden betoogt dat deze functioneel bestuurders zich niet of nauwelijks
onderscheiden van gewone werknemers. Zij zouden daarom niet over één kam
geschoren mogen worden met ‘echte’ bestuurders, met als gevolg dat voor hen de
regel uit de 15 april-arresten – ontslag als bestuurder is tevens ontslag als werknemer – niet zou moeten gelden. Ik interpreteer Van Uden zo dat hij stelt dat de
bedongen arbeid van deze ‘functioneel bestuurders’ niet die van bestuurder is, maar
van gewone leidinggevende.
Uit een arrest van de Hoge Raad, gewezen voor de 15 april-arresten, zou kunnen
worden afgeleid dat ook de Hoge Raad van oordeel is dat de bedongen arbeid niet
per definitie samenvalt met het uitoefenen van de bestuurderstaken als bedoeld in
127
Boek 2 BW. In de zaak die leidde tot het arrest Mooij Verf/De Waard krijgt de Hoge
Raad te oordelen over de vraag of de bepalingen omtrent overgang van onderneming
toepassing vinden op de arbeidsovereenkomst met een bestuurder. De bestuurder, De
Waard, is als werknemer in dienst getreden bij Tollens Coatings BV Op enig moment
brengt de werkgever zijn activiteiten in de regio Alkmaar onder in een afzonderlijke
vennootschap, Tollens Alkmaar BV De Waard wordt aldaar aangesteld als vestigingsmanager en wordt statutair bestuurder. Niet lang daarna wordt Tollens Alkmaar BV
overgedragen aan Mooij Verf BV Deze kan het niet eens worden met De Waard over
de taken die De Waard in de Alkmaarse onderneming zal gaan vervullen. De Hoge
Raad oordeelt dat de bepalingen betreffende overgang van onderneming toepassing
vinden en overweegt over de werkzaamheden na de overgang van De Waard als
volgt: “[n]iet valt immers in te zien waarom De Waard, die er geen aanspraak op maakte
als bestuurder te worden beschouwd, zijn functie als vestigingsmanager niet zou kunnen
blijven uitoefenen.” Om vestigingsmanager te kunnen zijn, is geen bestuurderschap
nodig, zo zal de Hoge Raad – terecht – hebben gedacht. Hiermee wordt het bestuurderschap eigenlijk losgekoppeld van de feitelijke werkzaamheden en heeft de
arbeidsovereenkomst dus wel degelijk inhoud zonder het bestuurderschap.
In de 15 april-arresten heeft de Hoge Raad beslist dat, als het gaat om ontslag, de
taak van de bestuurder-werknemer niet gesplitst kan worden. Met Van Uden vraag
ik mij af of dit niet te (str)eng geoordeeld is, juist gelet op de positie van die
werknemer-bestuurders voor wie het bestuurderschap nauwelijks inhoud heeft.
128
Om met Verburg
te spreken zijn er bestuurders in soorten en maten. Hoewel
Boek 2 BW slechts één type bestuurder kent waarbij niet gevarieerd kan worden in
taak (‘het besturen van de vennootschap’) of in verantwoordelijkheid (de bestuurdersaansprakelijkheid), is de realiteit anders. De signalering van Van Uden is terecht:

127 HR 8 oktober 1993, NJ 1994, 211 m.nt. PAS, JAR 1993/244.
128 Bijv. Verburg 2002b en Verburg 2004b.
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vooral in (internationale) concerns zijn er bestuurders te vinden die eigenlijk, gelet
op hun (geringe) zelfstandigheid, eerder filiaalhouders of bedrijfsleiders zijn dan
bestuurders zoals bedoeld in Boek 2 BW. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de
onsplitsbaarheid (paragraaf 6.2).
Het criterium ‘arbeid’ heeft niet zozeer betekenis voor de vaststelling of de bestuurder een arbeidsovereenkomst heeft. Wel zijn de begrippen ‘bedongen arbeid’ en
‘passende arbeid’ relevant om de inhoud van die arbeidsovereenkomst te kunnen duiden. Of dat in het geval van een bestuurder altijd samenvalt met het
verrichten van Boek 2-bestuurstaken valt te bezien. Veel bestuurders onderscheiden
zich wat hun taken betreft nauwelijks van gewone werknemers met leidinggevende
taken. Daar staat tegenover dat zij wel als bestuurder een zwaardere aansprakelijkheid kennen dan een gewone werknemer.
1.3.4

Loon

Loon is de bedongen tegenprestatie voor de arbeid. Zonder loonverplichting is geen
sprake van een arbeidsovereenkomst. In het BW pleegt men onder loon te verstaan:
de door de werkgever aan de werknemer krachtens de arbeidsovereenkomst ver129
schuldigde vergoeding ter zake van bedongen arbeid.
De loonbetaling is een
prestatie van de werkgever. In concernverband kan dat een andere rechtspersoon
zijn dan van wie de prestatie wordt ontvangen (zowel bij gewone werknemer als bij
bestuurders). Dit brengt niet mee dat niet langer van loon kan worden gesproken.
130
Beslissend is of de werkgever zich tot de prestatie heeft verplicht. Anders gezegd:
de prestatie hoeft niet persoonlijk te worden verricht, artikel 6:30 BW is gewoon van
toepassing. De hele tweede afdeling van Titel 10 Boek 7 BW (artikelen 7:616 t/m 633)
is gewijd aan de loonbetalingsverplichting. De afdeling bevat onder meer bepalingen
over de tijdigheid van de betaling, de vorm waarin betaald mag worden, sancties op
onjuiste of ontijdige voldoening en bepalingen over betaling van loon zonder dat
arbeid is verricht (bijvoorbeeld bij ziekte).
Net als het criterium arbeid levert het criterium loon als onderscheidend kenmerk
van de arbeidsovereenkomst weinig problemen op. Ook voor bestuurders is duidelijk dat zonder bezoldiging geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, zie ook
het in onderdeel 1.3.1 van dit hoofdstuk al besproken arrest van de Hoge Raad van
131
18 september 1985.
Op de bezoldiging van de bestuurder zijn de bepalingen uit Boek 2 BW (artikel 134
en 245) van toepassing en, voor zover de bezoldiging loon is in de zin van het BW,
ook de relevante bepalingen uit Boek 7 BW. De regels van afdeling 2 (‘loon’) van
Titel 10 Boek 7 BW en de bepalingen over bezoldiging in afdeling 5 (‘Het bestuur
van de naamloze vennootschap en het toezicht op het bestuur’) van Titel 4 (5) Boek 2 BW

129 Bakels/Bouwens/Houwerzijl & Roozendaal 2013, p. 61-62.
130 Artikel 6:30 lid 1 BW en Van Slooten 1999 p. 79 en 93-94.
131 NJ 1986, 177 m.nt. PAS (X./Belastingdienst).
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zijn niet uitputtend, ook elders zijn nog bepalingen over de beloning van de bestuurder te vinden. Voor de open NV gelden sinds 1 september 2002 regels voor de
openbaarmaking door de vennootschap van gegevens met betrekking tot de bezoldiging. Deze regels zijn voornamelijk neergelegd in Titel 9 (‘de jaarrekening en het
jaarverslag’) van Boek 2 BW en de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde
132
vennootschappen 1996. Voor beursgenoteerde vennootschappen geeft verder de
Code Frijns regels met betrekking tot de openbaarmaking. Dezelfde Code kent ook
133
inhoudelijke bepalingen over de beloning van de bestuurder. Ten slotte kent de
Wet op de ondernemingsraden sinds de invoering van de Wet Harrewijn eveneens
134
bepalingen over de beloning van bestuurders. Daarnaast is er regelgeving die niet
uitsluitend gericht is op bestuurders, maar waar bestuurders wel vaak onder zullen
135
vallen. Gewezen kan worden op het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft en de
136
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.
Heeft de bestuurder een arbeidsovereenkomst met de vennootschap waarvan hij
bestuurder is, dan is sprake van samenloop tussen de hierboven genoemde arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke bepalingen. De bezoldiging zal immers
altijd moeten worden vastgesteld door het bevoegde orgaan (algemene vergadering
of raad van commissarissen) van de vennootschap waarvan de bestuurder bestuurder
is. Is die vennootschap ook de werkgever, dan is zijn alle aspecten rondom loon en
bezoldiging in één hand: de vennootschap neemt het bezoldigingsbesluit, sluit de
137
arbeidsovereenkomst
en betaalt de bestuurder-werknemer (in geld of in een
andere vorm). Op die betaling zijn zowel de vennootschapsrechtelijke bepalingen
als de arbeidsrechtelijke bepalingen van toepassing. Is die vennootschap niet de
werkgever, bijvoorbeeld omdat de bestuurder in dienst is van de moeder of van een
andere concernvennootschap, dan ontstaat een situatie waarin de werkgever (een
andere vennootschap) feitelijk geen zeggenschap heeft over de te betalen bezoldiging. Die wordt immers door het bevoegde orgaan van de andere vennootschap
vastgesteld. Hiermee onderscheidt deze moeder-dochter-bestuurderrelatie zich van
een ‘gewone’ detacheringsverhouding waarbij het toch altijd de formele werkgever,
de uitlener, is die de arbeidsvoorwaarden overeenkomt met de werknemer. De kosten
voor die arbeidsvoorwaarden worden uiteindelijk wel doorbelast aan de inlener,
maar de werknemer ontvangt zijn salaris van dezelfde partij met wie hij is overeengekomen hoeveel hij gaat verdienen. Dat is anders in de moeder-dochter-bestuurderverhouding. Daarin kan het zo zijn dat (het bevoegde orgaan van) de dochter bepaalt
wat de bezoldiging is en dat wordt overeengekomen met en betaald door de moeder.
In de praktijk levert dit zelden problemen op omdat de moeder vaak (indirect) enig

132 Wet van 18 april 2002, Stb. 225 (Wet OBB), inwerking getreden op 1 september 2002.
133 Er bestaan ook andere governance codes die bepalingen over (bestuurders) beloningen kennen,
bijvoorbeeld in de zorg, de culturele sector en het onderwijs.
134 Wet van 14 juni 2006, Stb. 286, inwerking getreden op 1 september 2006.
135 AMvB van 19 november 2010, Stb. 2010, 806, in werking getreden op 1 januari 2011.
136 Wet van 15 november 2012, Stb. 2012, 583 zoals gewijzigd bij wetten van 6 en 20 december 2012
(Stb. 2012, 624 en 669), in werking getreden op 1 januari 2013.
137 Verschillende organen binnen de vennootschap kunnen hiertoe bevoegd zijn hetgeen problemen
op het gebied van vertegenwoordiging met zich kan brengen, zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.
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aandeelhouder is van de dochter en vaak invloed heeft op de beloning. Dogmatisch is
het echter opvallend dat het loon door een andere partij dan de werkgever wordt
vastgesteld, en wordt betaald.
1.3.5

Gezagsverhouding

Het criterium ‘in dienst’ levert als onderscheidend criterium de meeste problemen
op bij het beantwoorden van de vraag of al dan niet is voldaan aan de definitie van
artikel 7:610 BW. Is de werknemer tevens statutair bestuurder, dan lijkt het de
gezagsverhouding niet te rijmen met de bestuursautonomie en de beperkte instructiebevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders.
Hoewel de wetgever in 1907 nog verwacht dat het criterium ‘in dienst van’ weinig
138
problemen zal opleveren, is het tegendeel gebleken. Het dagelijks leven houdt nu
eenmaal geen rekening met juridische onderscheidingen en een genuanceerde
139
140
sociale werkelijkheid. Het criterium heeft geleid tot veel literatuur en rechtspraak. Loonstra en Zondag wijzen erop dat het probleem met dit criterium is dat
het bij sommige beroepen niet eenvoudig is vast te stellen of onder ‘gezag’ van een
ander wordt gewerkt (bijvoorbeeld bij beroepen waarvoor een hoog opleidingsniveau
is vereist, of specifieke technische kennis). De rechtspraak neemt daarom wel haar
toevlucht tot een andere interpretatie van het gezagscriterium waarbij het gaat om
de bevoegdheid van de werkgever aanwijzigen te geven met betrekking tot de
141
werkdiscipline, ook wel de formele benadering. De Hoge Raad hanteert afhankelijk
van de omstandigheden van het geval een materieel criterium (er is sprake van
instructies met betrekking tot de inhoud van de te verrichten werkzaamheden) of een
formeel criterium (er is sprake van instructies met betrekking tot formele, organisa142
torische verplichtingen).
Bij toepassing van beide criteria is naar mijn oordeel de conclusie dat de bestuurder
een arbeidsovereenkomst heeft. Over de inhoud van zijn werkzaamheden hoeft de
bestuurder zich weliswaar weinig te laten zeggen, toch heeft hij rekening te houden
met de bevoegdheden van de andere organen binnen de vennootschap, organen die
tevens over zijn positie kunnen beslissen. Wat het formele criterium betreft wordt
wel eens opgemerkt dat dat niet aan de orde is omdat het moeilijk voorstelbaar is
dat de bestuurder bijvoorbeeld verplicht is zijn werkzaamheden op bepaalde tijden

138 Uit de memorie van toelichting: “De toepassing van dit gestelde kenmerk in het maatschappelijk
verkeer zal geen moeilijkheid baren. Waar in het dagelijks leven de uitdrukkingen betrekking, dienstbetrekking, in dienst treden, in functie treden en dergelijke worden gebezigd, vormen zij een onbedrieglijk teken dat een arbeidsovereenkomst is gesloten.” Bles 1907 I, p. 320.
139 Koopmans 1962, nr. 75.
140 Jansen en Loonstra hebben in 1997 een uitgebreid onderzoek gepubliceerd naar de rechtspraak
over de gezagsverhouding vanaf 1909 t/m 1996, Jansen/ Loonstra 1997. Recenter kan gewezen
worden op Van Peijpe 2003, Verhulp 2005a, Loonstra 2005, Vegter 2005, Jansen/Loonstra 2003 en
De Laat 2007 alsmede de dissertaties van Boot (Boot 2004) en Aerts (Aerts 2007).
141 Loonstra/ Zondag 2008, p. 97.
142 Loonstra/Zondag 2008, p. 97 en de op die pagina genoemde voorbeelden.

36

De verhouding tussen vennootschap en bestuurder-werknemer

1.4

te verrichten, met precies een half uur pauze. Er zijn echter ook andere orderegels
waar de bestuurder zich wel degelijk aan heeft te houden. Gedacht kan worden aan
het directiereglement of de interne regels van compliance binnen een financiële
instellingen. Ook (of misschien wel: juist) de bestuurder dient zich aan bijvoorbeeld
insiderregelingen te houden en ziet zich vaak beperkt in de nevenwerkzaamheden
die hij mag verrichten. Dit vloeit naar mijn mening niet (uitsluitend of voornamelijk)
voort uit de vennootschapsrechtelijke verhouding, maar zeker ook uit het feit dat de
bestuurder deel uitmaakt van een arbeidsorganisatie. Dergelijke regelingen gelden
immers niet alleen voor de bestuurder maar ook voor andere (hogere) werknemers.
143
Ik merk nog op dat met de inwerkingtreding van de Wet flex-BV de bestuurder op
grond van artikel 2:239 lid 4 BW onderworpen kan worden aan vergaande instructierechten van andere organen.
Samenvattend kan worden gezegd dat de opvatting van de wetgever uit 1907 (de
bestuurder verbindt zich tegen loon in dienst van de vennootschap, arbeid te verrichten en ook hij heeft er belang bij niet van de ene dag op de andere dag op straat te
staan zonder vergoeding) nog steeds leidend is. Er zijn geen steekhoudende juridische argumenten om tot de conclusie te komen dat de bestuurder niet onder de
definitie van de arbeidsovereenkomst valt, wel zouden er maatschappelijke motieven kunnen zijn om dat te bepleiten. Deze opvatting ligt wel onder vuur, hetgeen
enerzijds past in de veranderde wijze waarop gekeken wordt naar het bereik van de
arbeidsovereenkomst en anderzijds past in de ontwikkelingen op het gebied van
corporate governance. Dit, in combinatie met maatschappelijke motieven, heeft ertoe
geleid dat de wet inmiddels bepaalt dat de bestuurder van een beursvennootschap
inmiddels geen arbeidsovereenkomst meer heeft.
1.4

De verhouding tussen vennootschap en bestuurder-werknemer

Dit onderdeel gaat over de vraag hoe het (arbeids)overeenkomstenrecht en rechtspersonenrecht zich tot elkaar verhouden. Er zijn verschillende theorieën over deze
dubbelloop en evenzoveel benamingen, waarbij de leer van de gemengde rechtsbetrekking op de meeste steun kan rekenen. Om de verhouding tussen deze twee
elementen van de relatie tussen de bestuurder en de vennootschap te kunnen duiden
is het nodig – zoals hierboven gedaan – eerst vast te stellen hoe de afzonderlijke
relaties worden geduid. Dat een opdracht- of arbeidsrechtelijke relatie contractueel
van aard is, behoeft geen betoog. Hoe de relatie tussen de ‘orgaanbemanner’ en de
vennootschap moet worden geduid is minder vanzelfsprekend. In onderdeel 1.2.2 van
dit hoofdstuk heb ik beschreven dat in de vennootschapsrechtelijke relatie het
vermogensrecht een rol speelt als sprake is van vermogensrechtelijke rechten en

143 Per 1 oktober 2012: Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in
verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), Stb. 2012, 299, inwerkingtreding: Besluit van 29 juni 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, Stb. 2012, 301.
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plichten, tenzij Boek 2 BW daarop een uitzondering maakt, of als de schakelbepalingen uit het vermogensrecht leiden tot toepasselijkheid. Is ook een arbeids- of
opdrachtovereenkomst gesloten, dan worden de vermogensrechtelijke rechten en
plichten daarin ondergebracht.
Hoe verhoudt in die samengestelde verhouding het vermogensrecht zich nu tot het
rechtspersonenrecht? Met andere woorden: maakt het sluiten van de overeenkomst
dat het primaat van het rechtspersonenrecht – dat er na een benoeming in beginsel is
(zie onder 1.2.2) – verdwijnt? Het is niet verwonderlijk dat deze vraag met name aan
de orde is geweest in het kader van het ontslag van de bestuurder, daar komt de
144
samenloop immers het meest pregnant naar voren. In de hoofdstukken 4, 5 en 6
wordt onderzocht of de wijze waarop het ontslag van de bestuurder (in rechtspraak
en literatuur) wordt benaderd voldoende aanknopingspunten biedt om de gehele
rechtsrelatie te duiden. Een mogelijke uitkomst is dat de duiding van de relatie
afhangt van het stadium waarin de relatie zich bevindt: de aanvang, de looptijd of
het einde.
In het hiernavolgende worden achtereenvolgens de gemengde, de gekleurde, de
dubbele en dubbele gekoppelde rechtsbetrekking besproken.
1.4.1

Gemengde rechtsbetrekking

De pleitbezorgers van een gemengde rechtsbetrekking zijn van oordeel dat de verhouding tussen de vennootschap en de bestuurder één rechtsbetrekking is waar
zowel de bepalingen uit Boek 2 als Boek 7 BW op van toepassing zijn.
145

Van der Grinten beschrijft het aldus: de verhouding van vennootschap tot bestuurder vertoont twee te onderscheiden elementen. De bestuurder heeft een plaats in de
vennootschappelijke organisatie en tevens bestaat een contractuele verhouding
die niet een vennootschapsrechtelijke verhouding is. Op deze laatste band is het
gemene recht van toepassing voor zover de wet niet anders bepaalt. In een bespre146
king van het Levison/MAB-arrest herhaalt hij dat gewoonlijk niet te onderscheiden
is tussen de arbeidsovereenkomst en de bestuurdersovereenkomst (waarbij hij de
situatie in faillissement buiten beschouwing laat). Als argument geeft Van der
Grinten dat de arbeidsovereenkomst het bestuurderschap inhoudt en de arbeidsprestatie waartoe de bestuurder krachtens de arbeidsovereenkomst is gehouden, niet

144 Dit is overigens opvallend omdat juist bij ontslag zowel de arbeidsrechtelijke rechtshandeling
(opzegging) als de vennootschapsrechtelijke (het nemen van het ontslagbesluit) een eenzijdige
rechtshandeling is. Bij de benoeming of het vaststellen van de bezoldiging is de complicerende
factor nu juist dat de arbeidsrechtelijke pendant tweezijdig is (het aangaan van de arbeidsovereenkomst). Anderzijds is vanuit het oogpunt van de praktijk goed te begrijpen dat ontslag nu
eenmaal meer reden geeft om te procederen dan benoeming.
145 Handboek 2013, nr. 244.
146 HR 13 november 1992, NJ 1993, 265 m.nt. PAS (Levison/MAB), besproken in Van der Grinten 1993,
p. 48.
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anders is dan de taak en functie van de bestuurder. Dit is alleen anders in concernverhoudingen waarbij de bestuurder van de dochter een arbeidsovereenkomst heeft
met de moeder. Van der Grinten benoemt de vennootschapsrechtelijke band als een
bestuursovereenkomst.
147

Timmerman, eveneens een aanhanger van de gemengde theorie, gaat ervan uit dat
de bestuurder door de benoeming deel uitmaakt van de vennootschapsrechtelijke
organisatie en dat anderzijds meestal een meer alledaagse contractuele verhouding
bestaat. Deze deelname en contractuele relatie verhouden zich dan als volgt tot
elkaar. De bestuurderspositie wordt verworven door het benoemingsbesluit en de
aanvaarding daarvan. De rechtsbetrekking die ontstaat verplicht de bestuurder tot
een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak en de bestuurder ontleent
daar rechten aan (bijvoorbeeld het recht de vennootschap te vertegenwoordigen of
de algemene vergadering bijeen te roepen). Volgens Timmerman is overigens een
nadere kwalificatie van de rechtsbetrekking die ontstaat door de benoeming en
aanvaarding van geen betekenis voor het bepalen van de verhouding tussen de
vennootschappelijke en de arbeidsrechtelijke kant van de positie van de bestuurder.
Duidelijk is immers volgens Timmerman dat als de vennootschapsrechtelijke positie
is ontstaan en daarnaast wordt overgegaan tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst, een gemengde rechtsbetrekking ontstaat die te vergelijken is met de figuur
van de gemengde overeenkomst. Op deze gemengde rechtsbetrekking moet dan,
volgens Timmerman, niet krachtens het absorptieleerstuk óf het vennootschapsrecht
óf het arbeidsrecht worden toegepast, waardoor het gemengde karakter wordt
148
opgeheven. Meer in aanmerking komt de cumulatietheorie, aldus Timmerman.
Deze theorie houdt in dat beide regelstelsels integraal van toepassing zijn. Hoewel het
arbeidsrecht (destijds artikel 1637c, thans 7:610 lid 2 BW) bepaalt dat in dat geval bij
strijdigheid de arbeidsrechtelijke bepalingen voorgaan, is Timmerman van oordeel
dat dat geen recht doet aan de bijzondere positie van de bestuurder op het snijvlak
van arbeids- en vennootschapsrecht. Hij pleit ervoor dat, indien zich een zekere
strijdigheid voordoet, per geval aan de hand van de redelijkheid en billijkheid moet
worden uitgemaakt welke regel toepassing vindt. Timmerman vindt ondersteuning
voor zijn suggestie de verhouding te behandelen als een gemengde overeenkomst in
149
het arrest Sjardin/Sjartec. Een gevolg van de kwalificatie als één gemengde rechtsbetrekking is dat wanneer een bestuurder door het daartoe bevoegde orgaan wordt
ontslagen, de gehele betrekking wordt beëindigd. Hetzelfde geldt voor de ontslag150
name door de bestuurder. Blijkens zijn conclusie voor het arrest van 15 april 2005
staat Timmerman nog steeds achter de gemengde theorie met – als het om ontslag
gaat – voorrang voor de vennootschapsrechtelijke regels. Dit laatste heeft hij even151
eens al eerder betoogd.

147 Timmerman 1985, p. 6.
148 Zie over absorptie en cumulatie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.2. Sinds de invoering van art. 6:215
BW in 1992 is cumulatie ook de hoofdregel als sprake is van gemengde contracten.
149 HR 26 oktober 1984, NJ 1985, 375 m.nt. Ma (Sjardin/Sjartec).
150 HR 15 april 2005, JOR 2004,145 (Eggenhuizen/Unidek).
151 Timmerman 1991, p. 191.
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Van Schilfgaarde spreekt van een tweeledige verhouding, door hem aangeduid als
de vennootschapsrechtelijke betrekking. Hij gaat ervan uit dat per definitie sprake is
van een contractuele poot, die over het algemeen zal worden gekwalificeerd als een
arbeidsovereenkomst. Als sprake is van een arbeidsovereenkomst, aldus Van Schilfgaarde, is deze verweven met de vennootschapsrechtelijke betrekking.
1.4.2

Gekleurde rechtsbetrekking

Rood is de enige schrijver die aanneemt dat de rechtsbasis van de relatie tussen
partijen alleen een arbeidsovereenkomst is, die wordt ingekleurd door de rechten
153
en verplichtingen die partijen hebben op grond van het vennootschapsrecht. Hij
154
leidt dit af uit het Levison/MAB-arrest omdat de Hoge Raad daarin overweegt dat
de gevolgen van het ontslagbesluit voor de arbeidsverhouding van partijen (en dus
volgens Rood: voor hun rechtsrelatie) moeten worden beoordeeld aan de hand van
het bepaalde in de arbeidsovereenkomst en van de op die overeenkomst toepasselijke wetsbepalingen.
1.4.3

Dubbele rechtsbetrekking

De voorstanders van de dubbele rechtsbetrekking gaan ervan uit dat er twee
onderscheiden relaties zijn, een arbeidsrechtelijke en een vennootschapsrechtelijke,
waarop de eigen regelstelsels van toepassing zijn. Voorstanders van deze theorie
155
156
157
zijn bijvoorbeeld Huizink, Slagter, en Maeijer, die overigens wel ervan uitgaat
dat de overeenkomst tussen partijen niet mag derogeren aan de dwingendrechtelijke
158
159
regels van Boek 2 BW. Ook Verburg en De Bock gaan uit van een dubbele binding. Ook de Hoge Raad hanteert de theorie van de dubbele rechtsbetrekking. Naar
160
mijn oordeel is de koers van de Hoge Raad niet veranderd na de 15 april-arresten.
De Hoge Raad kiest voor een gescheiden benadering van beide rechtsverhoudingen,
met dien verstande dat de bepalingen van Boek 2 BW kunnen derogeren aan de

152 Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 171, nr. 45.
153 Rood 1993, p. 46. Vgl. overigens ook Molengraaff 1889, zoals besproken in paragraaf 1.3.1 van
dit hoofdstuk.
154 HR 13 november 1992, NJ 1993, 265 m.nt. PAS (Levison/MAB).
155 Huizink 1989, p. 55. In de literatuur wordt Huizink wel een ‘functionele benadering’ toegedicht
waarbij de vennootschapsrechtelijke verhouding centraal staat en daarnaast een arbeidsovereenkomst kan bestaan. Dat is naar mijn idee niet geheel juist: Huizink stelt, zoals onder 1.2.3 is
uiteengezet dat de vennootschapsrechtelijke band functioneel is, en geen contractueel element
kent. Dat zegt niets over hoe hij de samenloop tussen de functionele band en de contractuele band
(als die er is) ziet.
156 Slagter 2005, p. 324.
157 Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2-II*) 2009, nr. 425.
158 Verburg noemt de rechtsbetrekking duaal, maar als ik het goed zie, gaat hij ervan uit dat beide
componenten te onderscheiden zijn en hun eigen regelstelsel volgen, vgl. bijv. Verburg 2002b.
159 De Bock 2002.
160 Eggenhuizen/Unidek, NJ 2005, 484, JAR 2005/177, JOR 2005/145 en Bartelink/Ciris, NJ 2005,
838 m.nt. GHvV, JAR 2005/153, JOR 2005/144, waarover Bennaars 2006.
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arbeidsrechtelijke bepalingen. Dat de Hoge Raad uitgaat van een dubbele rechtsbetrekking kan worden afgeleid van een aantal – oudere – arresten: Sjardin/Sjartec,
161
Levison/MAB en Atlantic Nominee.
Recentere discussies over de wenselijkheid van dubbele binding van de statutair
bestuurder spitsen zich veelal toe op de vraag of de arbeidsrechtelijke bescherming
niet teveel van het goede is. In het eerstgenoemde arrest is juist de vennootschapsrechtelijke bescherming aan de orde. In dit Sjardin/Sjartec-arrest maakt de Hoge Raad
een duidelijk onderscheid tussen enerzijds de vennootschapsrechtelijke kant van
het ontslagbesluit en anderzijds het arbeidsrechtelijke ontslag. De totstandkoming
van het ontslagbesluit zelf moet volgens de Hoge Raad kunnen worden getoetst aan
de (vennootschapsrechtelijke) eisen van de goede trouw (destijds neergelegd in
artikel 2:11 BW, nu omschreven als redelijkheid en billijkheid in artikel 2:8 BW)
die kunnen leiden tot vernietigbaarheid van het besluit. De gronden van het ontslag
kunnen slechts aan de toepasselijke eisen van het arbeidsrecht worden getoetst. De
Hoge Raad trekt hier de beoordeling van het vennootschapsrechtelijke (ontslag)
besluit en het arbeidsrechtelijke ontslag uiteen en gaat dus kennelijk uit van een
dubbele rechtsbetrekking: de statutair bestuurder heeft zowel een vennootschapsrechtelijke als arbeidsrechtelijke band met de vennootschap en beide rechtsverhoudingen kennen hun eigen regelstelsel aan de hand waarvan bijvoorbeeld het eindigen
van de verhouding moet worden beoordeeld. De Hoge Raad verwerpt met zijn
oordeel het standpunt van het hof dat de ontslagen bestuurder in geval het ontslagbesluit in strijd is met de goede trouw slechts de rechtsgevolgen kan inroepen die
162
de arbeidsrechtelijke regels daaraan kunnen verbinden. Die regels gelden voor de
toetsing van het ontslag zelf. De totstandkoming van de op het ontslag gerichte wil
van de vennootschap zoals die in de wilsverklaring jegens de bestuurder tot uiting is
gebracht, moet worden getoetst aan de regels die de wet en statuten daarvoor geven.
Lid 3 van de artikelen 2:134 en 2:244 BW dat het uitspreken van het herstel van de
dienstbetrekking verbiedt, verzet zich niet tegen deze toets, aldus de Hoge Raad.
Advocaat-generaal Biegman-Hartogh schrijft hierover in haar conclusie dat zij een
verschil ziet tussen de nietigverklaring van een ontslagbesluit die weliswaar neerkomt op een herstel van de dienstbetrekking maar slechts tot het moment dat een
nieuw ontslagbesluit wordt genomen, en een daadwerkelijke veroordeling tot herstel van de dienstbetrekking. Dit lijkt mij juist.
In het Levison/MAB-arrest uit 1992 zet de Hoge Raad de in 1984 ingezette lijn door
en overweegt dat het vennootschapsrechtelijke ontslag van de bestuurder meebrengt
dat hij de hoedanigheid van bestuurder verliest en de daaraan gekoppelde bevoegdheden niet meer kan uitoefenen. Het ontslagbesluit hoeft echter niet tot gevolg te
hebben dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Wat de invloed van het ontslagbesluit

161 HR 26 oktober 1984, NJ 1985, 375 m.nt. Ma (Sjardin/Sjartec), HR 13 november 1992, NJ 1993,
265, m.nt. PAS (Levison/MAB) en HR 17 november 1995, NJ 1996, 142 (Atlantic Nominee).
162 Overigens leidt dit oordeel niet tot cassatie omdat de vordering tot vernietiging in strijd met de
goede trouw van Sjardin niet haar grondslag vindt in strijdigheid met de goede trouw bij de
totstandkoming van het ontslagbesluit, maar uitsluitend in strijdigheid van de ontslaggronden
met de goede trouw.
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op de arbeidsovereenkomst is, hangt af van de inhoud van de arbeidsovereenkomst
en het arbeidsrecht, voor zover niet uitdrukkelijk terzijde gesteld door Boek 2 BW.
Dezelfde casus leende zich voor de beantwoording van de vraag of het bepaalde in
Boek 2 BW zich verzet tegen toepassing van de arbeidsrechtelijke bescherming in
de gedaante van het opzegverbod tijdens ziekte en de daarbij behorende nietigheidssanctie. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag ontkennend. De tekst van
artikel 7A:1639h BW (thans artikel 7:670 BW) zondert de bestuurder niet uitdrukkelijk uit en ook de wetsgeschiedenis biedt geen aanknopingspunten voor een
uitzondering. De nietigheidssanctie kan volgens de Hoge Raad eveneens gewoon
worden toegepast op de statutair bestuurder. Deze bepaling bevat immers evenmin een uitzondering voor de bestuurder. Het verbod op herstel van de dienstbetrekking en de ontheffing van het algemene ontslagverbod uit het BBA doen hieraan
volgens de Hoge Raad niet af omdat het gaat om “specifieke uitzonderingen op de voor
werknemers in dienstbetrekking geldende regels met betrekking tot de bescherming tegen
ongerechtvaardigd ontslag, die strikt moeten worden uitgelegd.” Kortom, herstel van de
dienstbetrekking is niet hetzelfde als het toepassen van een nietigheidssanctie.
In het Atlantic Nominee-arrest uit 1995 laat de Hoge Raad zich uit over de bevoegdheid van de rechtbank ex artikel 2:241 BW kennis te nemen van geschillen tussen
de statutair bestuurder en de vennootschap. De gewone competentieregels bepalen dat de kantonrechter kennisneemt van vorderingen of verzoeken die verband
houden met de arbeidsovereenkomst. Voor bestuurders is deze bevoegdheid aan
de rechtbank toegekend. De Hoge Raad overweegt in dit arrest dat de rechtbank
ook de bevoegde rechter is als het vennootschapsrechtelijke ontslag al heeft plaatsgehad en de bestuurder-werknemer zijn hoedanigheid van bestuurder dus heeft
verloren. Het gaat niet om de hoedanigheid van de bestuurder op het moment van
procederen, maar om de overeenkomst waarop de vordering of het verzoek is
gebaseerd. Als die is gesloten tussen de vennootschap en degene die voor haar als
bestuurder werkzaam zou zijn, is de rechtbank bevoegd van geschillen daaromtrent
kennis te nemen. Uit de overwegingen van de Hoge Raad blijkt dat dit ook anders
kan zijn indien in de overeenkomst is opgenomen dat naast het bestuurderschap
een andere functie in de onderneming van de vennootschap (of van een aan haar
gelieerde vennootschap) wordt bekleed. Dit oordeel van de Hoge Raad is in lijn met
de vorige arresten. De twee kanten van de relatie die de statutair bestuurder heeft
met zijn vennootschap moeten (gescheiden) aan hun eigen regelstelsel worden
getoetst. Voor de arbeidsrechtelijke toetsing moet worden bezien of de bepalingen
van Boek 2 BW niet afwijken van de arbeidsrechtelijke regels. Dat is wel geval als
het gaat om de competentie. Dat het ondanks deze strenge scheiding toch ook
mogelijk is dat beide banden gelijktijdig worden doorgeknipt, blijkt ook uit dit
arrest: “[o]ok wanneer het ontslagbesluit van de algemene vergadering wèl de beëindiging van de dienstbetrekking van de bestuurder met zich meebrengt, zoals het geval
zal kunnen zijn als niet een aan die beëindiging in de weg staand verbod, zoals dat van
art. 7A:1639h lid 3 (…), van toepassing is, dient een rechtsvordering die betrekking
heeft op de rechten of verplichtingen die voortvloeien uit de beëindigde overeenkomst,
te worden aangemerkt als een rechtsvordering als bedoeld in art. 2:241.”
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In de arresten van 15 april 2005 scherpt de Hoge Raad deze laatste overweging
aan en lijkt hij meer nadruk te willen leggen op de samenhang tussen de functionele
(vennootschapsrechtelijke) en arbeidsrechtelijke rechtsbetrekking van de statutair
bestuurder. Daar waar in 1995 de overweging immers nog luidt dat een gelijktijdige
beëindiging “het geval zal kunnen zijn” is de Hoge Raad in 2005 stelliger: uit de
wetsgeschiedenis van de artikelen 2:134 en 2:144 BW blijkt volgens de Hoge Raad
dat het doel van deze bepalingen is dat een ontslagbesluit tevens een einde maakt
aan de arbeidsrechtelijke verhouding: “[d]aarom heeft te gelden dat een ontslagbesluit in beginsel tevens beëindiging van de dienstbetrekking van de bestuurder tot gevolg
164
heeft.” Naar mijn oordeel heeft de Hoge Raad hiermee niet de lijn van de eerdere
arresten verlaten. Ook in het Atlantic Nominee-arrest uit 1995 wordt immers een
verband tussen de arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke positie van de
statutair bestuurder aangenomen. In de 15 april-arresten gaat de Hoge Raad wel iets
verder door de gelijktijdige beëindiging als uitgangspunt te nemen en dus eigenlijk
de bedoeling van de vennootschap op voorhand te duiden. Hiermee komt de Hoge
Raad tegemoet aan de heersende praktijk: het is zelden de bedoeling dat de statutair
bestuurder in dienst blijft van de vennootschap terwijl hij zijn statutaire positie heeft
verloren. Nog steeds gaat de Hoge Raad uit van een dubbele rechtsbetrekking, zij
het dat wat de beëindiging betreft de arbeidsovereenkomst de aanstelling volgt: in
het (vennootschapsrechtelijke) ontslagbesluit moet de bedoeling van de vennootschap ook een (arbeidsrechtelijke) opzeggingshandeling te verrichten, worden gelezen.
Dit past goed bij de verhouding tussen het vermogensrecht en rechtspersonenrecht
zoals de wetgever die voor ogen had (vgl. paragraaf 1.2.2 van dit hoofdstuk): vermogensrechtelijke rechten en verplichtingen worden door het vermogensrecht
geregeerd, tenzij Boek 2 BW daarop een uitzondering maakt. In het geval van een
ontslagbesluit zou ik niet zozeer willen spreken van een uitzondering, als wel van een
verduidelijking: het ontslagbesluit is een weerslag van de wil van de vennootschap beide poten van de rechtsbetrekking te beëindigen.
1.4.4

Dubbele gekoppelde rechtsbetrekking
165

Van der Ploeg en Groeneveld-Louwerse menen dat het juister is te spreken van
een dubbele gekoppelde rechtsbetrekking. Zij spitsen hun redenering volledig toe
op ontslag. Het ontslag is bedoeld om de gehele tweezijdige rechtsbetrekking te
verbreken, tweemaal ontslaan zou niet effectief zijn. Daarom concluderen zij dat
de vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke delen door eigen regels worden
beheerst, maar worden verbonden door een besluit tot ontslag van de rechtspersoon. In feite bepleiten zij een mengvorm van de dubbele rechtsbetrekking en de
gemengde rechtsbetrekking: de rechtsbetrekking is steeds dubbel, maar bij ontslag

163 Zie voor een uitgebreide bespreking en analyse van de 15 april-arresten hoofdstuk 6
paragraaf 6.2.1.
164 R.o. 4.5.3 in Bartelink/Ciris en r.o. 3.4.3 in Eggenhuizen/Unidek.
165 Van der Ploeg & Van den Heuvel 1999, p. 16.
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worden de vennootschapsrechtelijke contractuele band gekoppeld doordat het ontslagbesluit beide banden verbreekt. Ik meen, zoals in de vorige paragraaf betoogd, dat
de gecombineerde werking van het ontslagbesluit (beide banden worden verbroken)
niet afdoet aan het dubbele karakter van de rechtsbetrekking.
1.5

Afronding

In deze inleiding is de probleemstelling en het plan van aanpak uiteengezet. Daarnaast is een algemeen overzicht gegeven van de rechtspositie van de vennootschapsbestuurder. Beschreven is hoe de vennootschapsrechtelijke en de contractuele positie
geduid moeten worden. Ook is aan de orde gekomen welke verschillende theorieën
over de verhouding tussen beide poten van de rechtsbetrekking in rechtspraak en
literatuur bestaan. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 zullen de benoeming, de beloning
en het ontslag meer in detail worden geanalyseerd, tegen de achtergrond van het in
dit hoofdstuk geschetste kader. In hoofdstuk 7 wordt, mede aan de hand van dat
nadere onderzoek, antwoord gegeven op de geformuleerde onderzoeksvraag.
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Wetshistorisch overzicht

2.1

Inleiding

Om de verhouding tussen het vennootschapsrecht en het (arbeids)overeenkomstenrecht te duiden is het van belang welke overwegingen de wetgever heeft gehad bij
het maken van regels over de rechtspositie van de bestuurder. De (arbeidsrechtelijke)
wetgever heeft bij de totstandkoming van de Wet op de arbeidsovereenkomst
expliciet stilgestaan bij de positie van de statutair bestuurder. Op andere momenten
blijft de wetgever juist stil, terwijl de voorgestelde regeling een overweging ten
aanzien van de bestuurder had gerechtvaardigd. Als het gaat om de vraag welke
regels voorrang hebben bij botsing, kan de parlementaire geschiedenis van die regels
ook soelaas bieden. Nu de Hoge Raad bovendien verschillende rechtsvragen met
betrekking tot de positie van de statutair bestuurder heeft beantwoord aan de hand
1
van de wetgeschiedenis, is een wetshistorisch onderzoek naar de opvatting van de
wetgever over de rechtspositie van de statutair bestuurder gerechtvaardigd.
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst komt de arbeidsrechtelijke wetgeving
aan de orde (paragraaf 2.2). In de paragraaf 2.2.1 wordt beschreven hoe de statutair
bestuurder in de eerste Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 onder de paraplu
van het arbeidsrecht is terechtgekomen. In navolging van de destijds gebruikte
terminologie zal de bestuurder worden aangeduid met ‘directeur’. In de paragraaf
2.2.2 komen de overwegingen van de wetgever met betrekking tot de statutair
bestuurder bij de belangrijkste wijzigingen van het arbeidsovereenkomstenrecht
vanaf 1909, inclusief de totstandkoming van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, aan de orde. In paragraaf 2.2.3 volgt een tussenconclusie.
Het derde deel van dit hoofdstuk (paragraaf 2.3) gaat over de vennootschapsrechtelijke wetsgeschiedenis. Het onderzoek richt zich uitsluitend op die bepalingen die
zien op de rechtspositie van de bestuurder. Buiten beschouwing blijven de bepalingen
die de institutionele taken van het bestuur regelen. Dit valt buiten het bestek van het
onderzoek. Bepalingen waarin rechtstreeks wordt verwezen naar een arbeidsovereenkomst tussen de bestuurder en de vennootschap zijn de artikelen 2:131 en 2:134 BW

1

Zie met name de 15 april-arresten: HR 15 april 2005, NJ 2005, 483 en 484 m.nt. GHvV, JAR 2005/
117, JOR 2005, 144 en 145 m.nt. P.A.M. Witteveen.
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(voor de besloten vennootschap zijn dat 2:241 en 2:244 BW). Deze bepalingen zien op
de bevoegde rechter voor geschillen tussen de vennootschap en de bestuurder (voor
zover deze voortvloeien uit de overeenkomst tussen beide partijen) en op het ontslag
van de bestuurder. Eveneens relevant is artikel 2:132 BW waarin is bepaald dat de
bestuurder van een beursvennootschap geen arbeidsovereenkomst heeft. Op de
geschiedenis van deze artikelen richt dit deel van het onderzoek zich voornamelijk.
De artikelen 2:135 en 2:245 BW over de bezoldiging en hun totstandkomingsgeschiedenis komen aan de orde in hoofdstuk 5, paragraaf 5.2 en 5.3.
Na een beschouwing over de totstandkoming van het Wetboek van Koophandel 1838
(2.3.2 en 2.3.3) wordt de wijziging van het Wetboek van Koophandel in 1929 besproken in onderdeel 2.3.4. Paragraaf 2.3.5 handelt over de relevante wijzigingen in het
vennootschapsrecht in de jaren ’70 van de vorige eeuw: de introductie van de BV, de
invoering van boek 2 BW, de structuurregeling en het enquêterecht. Ten slotte wordt
aandacht besteed aan de wetswijzigingen via de Wet flex-BV en de Wet bestuur en
toezicht BV en NV. Ook onderdeel 2.3 wordt afgesloten met een tussenconclusie.
2.2

De statutair bestuurder in de arbeidsrechtelijke wetgeving

2.2.1

De Wet op de arbeidsovereenkomst 1907
2

Op 1 februari 1909 is de Wet op de arbeidsovereenkomst 1907 in werking getreden.
Tot die tijd was het arbeidsrecht (voor zover daarvan kon worden gesproken)
geregeld in drie artikelen van het Burgerlijk Wetboek 1838: 1637, 1638 en 1639.
Deze drie artikelen, samen de afdeling ‘van huur van dienstboden en werklieden’,
verschillen nauwelijks van de gelijkgenummerde artikelen in het Burgerlijk Wetboek
van 1830. Artikel 1637 en 1638 zijn geënt op de tot dan toe geldende Code Civil
(artikelen 1780 en 1781) terwijl artikel 1639 is terug te voeren op het oud-vaderlandse recht. Daarnaast kent het Wetboek van Koophandel enkele bepalingen over
zeelieden en zijn ook de (twee) algemene artikelen over de huurovereenkomst van
toepassing. Deze summiere regeling doet de arbeidsovereenkomst geen recht. Het
arbeidscontract is immers na de koopovereenkomst de ‘veelvuldigst voorkomende’
3
overeenkomst geworden, aldus de memorie van toelichting op het wetsontwerp dat
heeft geleid tot de wet van 1907, maar in de meeste gevallen is de betrekking tussen
de werkgever en de arbeider ongeregeld. Eén reden om tot (uitgebreidere) wetgeving
over te gaan is dan ook geweest het wegnemen van rechtsonzekerheid. Daarnaast
heeft de aard van de arbeidsovereenkomst een minstens zo belangrijke rol gespeeld.

2

3
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Wet van 13 juli 1907 (Stb. 193). Deze wet heeft een lange totstandkomingsgeschiedenis gehad. Al
in 1894 bood H.L. Drucker al een ontwerp aan aan de regering. Vervolgens is zowel in 1901 een
ontwerp aangeboden aan de Tweede Kamer (Ontwerp Cort van der Linden) als in 1904 (Ontwerp
Loeff). Alle drie de ontwerpen zijn voorzien van een memorie van toelichting, op de meeste punten
gelijkluidend. Onder leiding van verschillende ministers van justitie is het wetsontwerp door de
beide kamers geloodst om, na afloop van de parlementaire behandeling in 1907 tot wet te worden.
Bles 1907 I, p. 5.
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Immers, “[g]een enkele overeenkomst is er die zoo diep ingrijpt in den geheelen maatschappelijken toestand van dengenen, dien de handeling aangaat, als juist de arbeidsovereenkomst, geen enkele, die zoo den ganschen mensch aanpakt en zijn lot bepaalt. De
voorwaarden, waarop de arbeider zijn arbeidskracht kan ter markt brengen, beslissen
niet alleen over zijn materiëelen, maar ook over zijn geestelijken en zedelijken levens4
standaard.” Het arbeidscontract is voor velen een economisch toevluchtsoord, aldus
de memorie van toelichting, en de arbeider is bijna altijd de zwakkere partij. Het
arbeidscontract moet dan ook wettelijk worden geregeld, ter bescherming van de
werknemer (dwingendrechtelijke bepalingen) en ten behoeve van de rechtszekerheid (bepalingen van aanvullend recht), zo valt verder te lezen in de memorie van
5
toelichting.
Bij de totstandkoming van de wet van 1907 is zeer veel gediscussieerd over de uitgangspunten, grondslagen en ratio van een wet op de arbeidsovereenkomst. Dit
rechtvaardigt een uitgebreide beschouwing. Hierbij wordt uiteraard de nadruk gelegd
op hetgeen is overwogen met betrekking tot de bestuurder van naamloze vennootschappen en verenigingen. Onlosmakelijk verbonden met deze overwegingen is de
keuze van de wetgever om één algemene regeling voor alle arbeiders in het leven te
roepen en, in het verlengde daarvan, de vraag wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst.
2.2.1.1

Eén algemene regeling

De regeling van de arbeidsovereenkomst geldend vóór 1909 is niet alleen beperkt
wat het aantal artikelen betreft (drie, tegenover ruim tachtig in de wet van 1907), de
artikelen kennen tevens een beperkte reikwijdte: zij zien voornamelijk op dienstboden. In de wet van 1907 is daarentegen een algemene regeling opgenomen die
geldt “overal waar eene arbeidsovereenkomst aanwezig is.” Over de vraag wanneer een
arbeidsovereenkomst aanwezig is, is door de regering en de beide Kamers uitgebreid
nagedacht en beraadslaagd. Hetzelfde geldt voor het uitgangspunt om te komen tot
een algemene regeling.
Drucker is in zijn ontwerp, dat dateert van 1894, al uitgegaan van een algemene
6
regeling. Uit de memorie van toelichting op dit ontwerp blijkt dat Drucker hiervoor heeft gekozen na uitgebreid rechtsvergelijkend onderzoek met Duitsland,
Zwitserland en Engeland. Drucker geeft twee redenen voor de algemene regeling.
In de eerste plaats wordt de gelijkheid van iedereen voor de wet benadrukt. Ten
tweede ziet Drucker praktische voordelen aan één algemene regeling. Een regeling
bestemd voor bepaalde categorieën brengt per definitie problemen (en daarmee
procedures) over de scheidslijnen tussen verschillende categorieën met zich. Drucker

4
5

6

Bles 1907 I, memorie van toelichting bij het Ontwerp Loeff (1904), Algemene beschouwingen § 2.
Zie voor de ratio van het komen tot een Wet op de arbeidsovereenkomst niet alleen de memorie
van toelichting, maar ook (de voorbereidende) artikelen van Drucker in: Drucker 1894, p. 499 e.v.
en Drucker 1897, p. 80 e.v.
Bles 1907 I, p. 132-134.
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verwijst naar de op dat moment al uitgebreide rechtspraak over de begrippen
dienstbode, werkman en werkbode en, opnieuw, de situatie in de ons omringende
landen.
De gedachte een algemene regeling in te voeren is overgenomen in het ontwerp
van 1901 en dat van 1904, met dezelfde motivering. In alle memories van toelichting wordt onderkend dat de algemeenheid van de regeling met zich zou kunnen
brengen dat deze voor sommige arbeiders (Drucker gebruikte overigens de term
dienstverhuurders) niet geschikt zou zijn. Volgens de ontwerpers zou uit de artikelsgewijze toelichtingen moeten blijken dat hiervan geen nadeel valt te verwachten.
Ook zou de rekbare inhoud van menige bepaling door verwijzing naar verordeningen
of plaatselijk gebruik nog soelaas kunnen bieden. Uit het voorlopig verslag van de
7
Tweede Kamer blijkt dat niet alle kamerleden onverdeeld gelukkig zijn met de
algemeenheid van de regeling, overigens niet alleen ten aanzien van de verschillende categorieën arbeiders, maar ook ten aanzien van de werkgevers. Volgens
sommige kamerleden zijn bepaalde bepalingen voor kleine werkgevers moeilijk of
niet uitvoerbaar en daarmee bezwaarlijk. De meerderheid van de kamerleden oordeelt echter dat, ondanks de bezwaren, een algemene regeling de voorkeur verdient.
Wel tekent de Kamer aan dat wellicht aan méér bepalingen een “rekbare inhoud” zou
8
kunnen worden gegeven. In de beraadslagingen van de Tweede Kamer zijn de
volgende bedenkingen en gedachten over de algemeenheid van de regeling naar
voren gebracht: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen geestelijke en lichamelijke arbeid en er wordt teveel gezocht naar een gemiddelde waardoor de regeling
eigenlijk voor geen enkele categorie helemaal bevredigend zal uitpakken. Verder is
gewezen op het feit dat schippers en schepelingen wel een eigen regeling (in het
Wetboek van Koophandel) hebben. Niet elk kamerlid deelt deze kritiekpunten.
9
Zo vindt kamerlid Van Doorn dat het probleem van de gemiddelden door de
10
rechtspraak kan worden ondervangen. Kamerlid Talma suggereert dat het zinvoller
zou zijn bepaalde artikelen waarvan zou blijken dat ze niet voldoen, uit het ontwerp
te schrappen, dan bepaalde groepen uit te zonderen. Drucker, niet alleen de geestelijk
vader van het eerste ontwerp, maar ook voorzitter van de commissie van rapporteurs
van de Tweede Kamer, heeft op deze kritiek gereageerd. Zijn repliek op deze kritiek
is dat specifieke regelingen voor afzonderlijke categorieën arbeiders natuurlijk de
voorkeur verdienen, maar dat het ondoenlijk is gelet op het aantal regelingen dat
dan nodig zou zijn waarbij nog steeds het risico bestaat dat er groepen buiten vallen.
11
Daarbij wijst Drucker nogmaals op de te verwachten problemen met de grenslijnen.
Wordt in het voorlopig verslag van de Tweede Kamer nog melding gemaakt van
“sommige leden” die moeite hadden met het algemene karakter van de voorgestelde
regeling, in het voorlopig verslag van de Eerste Kamer staat te lezen dat “[v]ele leden
[het] betreurden [], dat in het wetsontwerp alles met eene doodende uniformiteit was
7
8
9
10
11

48

Bles
Bles
Bles
Bles
Bles

1907
1907
1907
1907
1907

I,
I,
I,
I,
I,

p. 139.
p. 140, met name de leden Plate en Tak.
p. 149.
p. 149.
p. 144.

De statutair bestuurder in de arbeidsrechtelijke wetgeving

2.2.1

behandeld; onderscheid tussen de verschillende soorten van arbeid werd er niet in
12
gemaakt.” De Eerste Kamer vraagt zich af of een uniforme regeling wel mogelijk
is voor ongelijksoortige zaken als “intellectueelen en physieken arbeid”. Het voorstel
maakt naar het oordeel van de Eerste Kamer ten onrechte een onderscheid naar
13
14
loon, een onderscheid naar de aard van de dienstbetrekking zou beter geweest zijn.
De Eerste Kamer stelt voor regelingen voor de volgende groepen in het leven te
roepen:
a. arbeiders in de fabrieks- en handelsnijverheid, inclusief inwonenden;
b. dienstboden;
c. alle overige in loondienst zijnde personen, waarvan directeuren van naamloze
vennootschappen en dergelijke als werkgevende functionerende arbeiders moeten worden uitgezonderd.
Bij twijfel tussen de eerste en laatste categorie kan de hoogte van het loon wel de
doorslag geven. Daar waar het doel van de wet is het beschermen van de economisch
zwakkeren, zou de wet ook niet moeten worden toegepast op economisch niet15
zwakkeren, aldus het verslag. De regering ziet blijkens haar antwoord weinig heil
in de voorgestelde driedeling. Nog daargelaten dat ook hier de scheidslijnen moeilijk te trekken zijn, komt deze driedeling niet tegemoet aan het bezwaar van de
uniformiteit. Ook in deze drie groepen is de verscheidenheid immers groot. Over
de uitsluiting van de directeuren van naamloze vennootschappen merkt de regering
op dat het argument dat deze feitelijk als werkgever fungeren ten onrechte geen
onderscheid maakt tussen de aard van de te verrichten arbeid en de verhouding van
de arbeider en zijn werkgever. Dat een directeur de vennootschap vertegenwoordigt
tegenover de andere arbeiders, neemt niet weg dat hij op zijn beurt zich verbonden
heeft tegen loon in dienst van de vennootschap, arbeid te verrichten. Als de directeur
als ‘quasi-werkgever’ zou moeten worden gezien en daarom buiten de wettelijke
regeling van de arbeidsovereenkomst moet worden gelaten, zou dit ook moeten
16
gelden voor “meesterknechts, de opzichters en werkbazen, in vele gevallen de zetbazen”.
De regering wijst er voorts op dat een algemene regeling in overeenstemming is
met hoe andere contracten in het burgerlijk recht zijn geregeld. Ook benadrukt de
regering in haar antwoord dat de arbeidsovereenkomsten, ondanks uiterlijk verscheidenheid, de meest essentiële kenmerken gemeen hebben. Bovendien bevatten
de afzonderlijk artikelen voldoende ruimte om maatwerk te leveren, om het standpunt van de regering uit 1905 modern te parafraseren. Bij gelegenheid van de
beraadslagingen in de Eerste Kamer in de zomer van 1907 benadrukt mr. Van Raalte,
de toenmalige Minister van Justitie, in antwoord op de kritiek op de algemene
regeling opnieuw dat uit ‘rechtskundig en legislatief oogpunt’ alle verschillende
gevallen een algemeen karakter gemeen hebben. Dat de algemene bepalingen zo

12
13
14
15
16

Bles 1907 I, p. 151.
Met onderscheid naar loon wordt gedoeld op de toepasselijkheid van sommige bepalingen op
arbeiders met een loon dat een bepaald bedrag per dag niet overstijgt.
Bles 1907 I, p. 151.
Bles 1907 I, p. 153 e.v.
Bles 1907 I, p. 155.
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flexibel moeten zijn dat ze in verschillende situaties moeten voldoen, is daarbij een
noodzakelijkheid voor het laten slagen van de algemene regeling. Daarenboven zijn
er wel degelijk speciale regelingen opgenomen in het wetsvoorstel, bijvoorbeeld
voor inwonend personeel, aldus de minister.
Niet alleen de algemeenheid van de regeling is onderwerp van discussie geweest,
ook de vraag of en in hoeverre bepalingen van dwingend recht moeten worden
opgenomen is onderwerp van beraadslaging geweest. De gedachte achter het
introduceren van dwingendrechtelijke bepalingen is – opnieuw – de bescherming
van de economisch zwakkeren: de arbeider. Zonder bepalingen van dwingend recht
kan de arbeider immers alsnog – feitelijk – gedwongen worden op ongunstige termen
te contracteren. Het bezwaar dat de volksvertegenwoordiging inroept tegen het
opnemen van dwingendrechtelijke bepalingen is gelijkluidend aan het bezwaar tegen
de algemeenheid van de regeling: niet alle arbeiders kunnen over een één kam
worden geschoren, er zijn genoeg arbeiders die geenszins als zwakkere partij hoeven
17
te worden gezien. Zo merkt Eerste Kamerlid Van Houten tijdens de beraadslagingen
in de zomer van 1907 op dat economische zwakheid geen algemeen verschijnsel is
bij werknemers, maar dat slechts bij een deel van de gesloten contracten sprake is
van “mindervaardigen”. Van Houten ziet meer heil in een stelsel waarin (conform het
Duitse stelsel) aan overeenkomsten die tot stand zijn gekomen door misbruik van
economische zwakheid de rechtskracht wordt ontnomen. Het opnemen van bepalingen van dwingend recht ging hem te ver. Minister Van Raalte betoogt echter dat
niet alleen de “werklieden in de dagelijksche beteekenis van het woord” economisch als
zwakkere partij gezien kunnen worden. Als voorbeeld geeft hij de handelsreiziger
of vertegenwoordiger. Het is, ook toen al, geen uitzondering dat in deze beroepsgroep
een concurrentiebeding wordt overeengekomen waarbij op overtreding boetes van
ƒ 10.000 of meer zijn gesteld. Deze werknemers gaan toch met deze bedingen
akkoord omdat “ook zij leven moeten” aldus de minister, die hiermee een breder
economisch afhankelijkheidsbegrip toepast: zij die voor hun levensonderhoud van
het arbeidscontract afhankelijk zijn, verdienen bescherming als zwakkere contractspartij, niet alleen zij die ten opzichte van hun contractspartij de (economisch)
zwakkere partij zijn.
Overigens is zowel in het ontwerp van Drucker als in de ontwerpen van 1901 en 1904
én in de uiteindelijke wettekst wel degelijk rekening gehouden met arbeiders voor
wie dwingend recht minder noodzakelijk werd geacht. De behoefte aan dwingende
rechtsregels is minder klemmend ten aanzien van degenen die zich in een maat18
schappelijke sterkere positie bevinden. Over de vraag waar dan het onderscheidende kenmerk moet worden gevonden is meer te doen geweest dan over het
uitgangspunt zelf. Drucker gaat in zijn ontwerp uit van een loongrens van ƒ 3 per
dag. Arbeiders die meer dan dat bedrag verdienen, behoeven minder bescherming.
In de ontwerpen 1901 en 1904 is aansluiting gezocht bij de tijdruimte waarnaar het

17
18
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loon wordt vastgesteld. De gedachte is dat hoe langer die termijn is, hoe onafhankelijker de arbeider is. Fabrieksarbeiders worden veelal per dag of per uur betaald
terwijl de beloning voor intellectuele arbeid of arbeid waaraan een grotere verantwoordelijkheid is verbonden over een langere tijdsruimte wordt vastgesteld. Ook de
gevallen waarin de arbeider uitsluitend wordt beloond met een zeker gedeelte van de
winst die in de onderneming van de werkgever wordt behaald, wordt uitgegaan
van een zeker mate van zelfstandigheid tegenover de werkgever. Naar aanleiding
van het voorlopig verslag van de Tweede Kamer is de regering uiteindelijk toch weer
teruggekeerd naar een grens bepaald door de hoogte van een dagloon, zij het
inmiddels opgetrokken naar ƒ 4.
2.2.1.2

De bestuurder

Bij de parlementaire behandeling is niet alleen in zijn algemeenheid gesproken over
een algemene regeling, ook is gesproken over een aantal bijzondere categorieën
werknemers zoals godsdienstbeoefenaars, leerlingen en ‘bestuurders van naamlooze
19
vennootschappen en van coöperatieve verenigingen’. In het Ontwerp-Drucker wordt
de toepassing van de (algemene) regeling op deze bestuurders gerechtvaardigd
met het argument dat bestuurders, voor zover zij loon genieten, vallen onder de
omschrijving van de arbeidsovereenkomst. Dat tot op dat moment de verhouding
tussen de vennootschap en de bestuurder als lastgeving wordt gekarakteriseerd, staat
niet aan de toepasselijkheid van de regeling in de weg, er kan immers tegelijkertijd
een arbeidsovereenkomst bestaan, aldus Drucker (en in gelijke zin de toelichtin20
gen op de ontwerpen van 1901 en 1904). Drucker verwijst naar de literatuur, waarin
deze leer is geaccepteerd, alsmede naar de parlementaire stukken ten aanzien
van artikel 40 Faillissementswet (ten tijde van het Ontwerp-Drucker eveneens nog
in het ontwerpstadium). Volgens Drucker hebben ook bestuurders er belang bij
niet op stel en sprong te worden ontslagen zonder schadevergoeding en ook zij
hebben er belang bij te weten hoe zij hun betrekking kunnen neerleggen. Hetzelfde
geldt voor de bepalingen in het wetsontwerp over bijvoorbeeld het bevoorrecht zijn
van de loonvordering en het recht op doorbetaling van loon bij ziekte of afwezigheid
wegens andere met name genoemde gebeurtenissen.
De tot op heden actuele vraag hoe het arbeidsrechtelijke ontslagrecht zich verhoudt
tot de vennootschapsrechtelijke bevoegdheid om een bestuurder te allen tijde te
21
ontslaan is al door Drucker onder ogen gezien. Drucker heeft zich afgevraagd of
de regeling van zijn ontwerp niet strijdig is met artikel 44 lid 2 WvK en artikel 9 lid
2 Wet tot regeling van de coöperatieve verenigingen. Zijn conclusie is dat de afwijking zeer gering is. Ook zonder de Wet op de arbeidsovereenkomst wordt al aangenomen dat de bestuurder die zonder gegronde reden wordt ontslagen recht heeft
op schadevergoeding. Naast een verschil in terminologie (het ontwerp spreekt van
kunnen ontslaan, in de bestaande wetgeving wordt het woord ‘mogen’ gebruikt) is

19
20
21

Bles 1907 I, p. 204.
Molengraaff 1889, p. 424.
Bles 1907 I, p. 205.
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er een verschil in bewijslast: het is voor 1909 aan de bestuurder te bewijzen dat
hij zonder wettige reden is ontslagen. Het Ontwerp-Drucker legt de bewijslast voor
het bestaan van een wettige reden bij de vennootschap, althans bij de opzeggende
partij. In het wetsontwerp 1901 en het uiteindelijke wetsontwerp uit 1904 wordt
het uitgangspunt van Drucker overgenomen. Het systeem van het vennootschapsrecht blijft ongewijzigd: behoudens de verplichting tot schadevergoeding bij de
afwezigheid van een dringende reden behoudt de vennootschap de mogelijkheid
haar bestuurder te allen tijde te ontslaan.
Intermezzo – het beëindigen van de arbeidsovereenkomst
Voor een goed begrip van het bovenstaande past hier een kort overzicht van de systematiek van
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de wet van 1907 (artikelen 1639e t/m 1639x).
Allereerst eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door ommekomst van de tijd
waarvoor zij is aangegaan. Voorafgaande opzegging is nodig als dat schriftelijk is overeengekomen, bij reglement is bedongen of volgt uit de wet, verordening of gebruik (artikel 1639e).
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen worden beëindigd
door opzegging. Bij die opzegging moet dan wel een opzegtermijn in acht genomen worden
(artikelen 1639g, h en i). Opzegging zonder inachtneming van de opzegtermijn is ook mogelijk
als een schadeloosstelling wordt betaald, of sprake is van een dringende reden (artikel 1639o).
De schadeloosstelling bedraagt op grond van artikel 1639r het bedrag gelijk aan het in geld
vastgestelde loon voor de duur van de opzegtermijn (onbepaalde tijd) of de tijd dat de dienstbetrekking had horen voort te duren (bepaalde tijd). Er kan overeengekomen worden dat de
schadeloosstelling hoger is, maar dan heeft de rechter een matigingsbevoegdheid, met als minimum de wettelijk voorgeschreven schadeloosstelling. Ook als schadeloosstelling is betaald kan,
in geval van bijzondere omstandigheden, door de benadeelde partij nog verdere vergoeding van
schade in rechte worden gevorderd (artikel 1639s). Ten slotte kan de partij ten aanzien van wie
onrechtmatig is opgezegd (dus zonder dringende reden of inachtneming van de opzegtermijn)
kiezen of hij in rechte de schadeloosstelling van artikel 1639r vordert of volledige schadevergoeding.
Verder zijn beide partijen te allen tijde bevoegd zich tot de kantonrechter te wenden met het
verzoek de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen te ontbinden (artikel 1639w).
De gewichtige redenen zijn limitatief opgesomd: de dringende redenen zoals omschreven in de
(artikelen 1639p en q) of een verandering in de persoonlijke of vermogenstoestand van de
verzoeker of wederpartij of een verandering in de omstandigheden waaronder de arbeid wordt
verricht. Overigens wordt de mogelijkheid op grond van het ‘gewone’ burgerlijk recht ontbinding te
vragen (neergelegd in artikel 1303 BW) expliciet niet uitgesloten (artikel 1639x). Verschil met de
ontbindingsmogelijkheid in artikel 1639w is de mogelijkheid schadevergoeding te verzoeken: op
grond van artikel 1639w kan dat niet, op grond van artikel 1303 wel. Naast deze twee wijzen van
beëindiging (opzegging en ontbinding) zijn er bepalingen voor specifieke omstandigheden zoals
een lang dienstverband, perikelen rondom minderjarigen en het ontslag tijdens de proeftijd. Voor
het systeem van de wet zijn deze van minder belang zodat deze niet besproken zullen worden.

Kern van de regeling is dus dat de arbeidsovereenkomst eigenlijk altijd per direct
kan worden beëindigd, ook zonder de opzegtermijn in acht te nemen als maar wel
22
een schadeloosstelling wordt betaald. Hierbij is het niet relevant welke reden aan
de opzegging ten grondslag ligt. Ook bij de parlementaire behandeling van de opzegging (artikel 1639o) is door de regering in de memorie van antwoord benadrukt dat
22
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Overigens komt de gedachte dat de dienstbetrekking – kort gezegd – altijd beëindigd kan worden
als er maar schadeloosstelling wordt betaald ook voor in het BW van 1838 en wel in artikel 1639
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zowel de directeur van de naamloze vennootschap als de algemene vergadering van
aandeelhouders de dienstbetrekking onmiddellijk moet kunnen beëindigen. Opvallend is dat de directeur en zijn werkgever hierin volgens de regering niet anders zijn
dan andere werkgevers en werknemers:
“Inderdaad past geene bevoegdheid beter bij welke soort van dienstbetrekking ook, dan juist deze.
Het dagmeisje, dat enkele stuivers per dag verdient, en de directeur eener naamlooze vennootschap
met een jaarlijksch salaris van duizenden guldens, kunnen beide in omstandigheden geraken,
waarin zij gaarne zich eenen bepaalde schadeloosstelling willen getroosten om, zonder redenen op
te geven, hunne dienstbetrekking onmiddellijk te eindigen, en evenzeer als de algemeene vergadering van aandeelhouders vrij moet blijven om zonder opgave van redenen den directeur te allen
tijde met eene schadeloosstelling te ontslaan, zoo zal ook aan den werkgever, die slechts met
één arbeider samenwerkt, het recht gegeven moeten worden dien bediende met eene schadeloosstelling dadelijk weg te zenden.”

De eisen van de praktijk zijn immers zo dat – mits geen onbillijkheid wordt begaan –
men onmiddellijk van de rechtsband met de wederpartij moet kunnen worden
23
ontslagen.
Ook bij de behandeling van artikel 1639r waarin de hoogte van de schadeloosstelling
is bepaald, wordt aandacht besteed aan de directeur van de NV. In het voorlopig
verslag van de Eerste Kamer is gewezen op de situatie waarin eigenaren van een
onderneming de onderneming inbrengen in een naamloze vennootschap en hun
bezigheden voortzetten. Deze verbintenis zal veelal worden aangegaan voor maximaal vijf jaar. Ontslag van de directeur vóór afloop van die vijf jaren en zonder
dringende reden zou leiden tot schadeloosstelling. Dit kan tot zeer onbillijke gevolgen
voor de NV leiden, aldus het verslag, vooral als het bedrag (dat toch kan zien op
24
meerdere jaren loon) ineens moet uitgekeerd. De regering antwoordde hierop dat
een dergelijk geval zich niet snel zal voordoen. In de eerste plaats zal een vennootschap zich niet snel voor langer dan vijf jaar aan de directeur verbinden, gelet op
artikel 1639v. waarin is bepaald dat overeenkomsten die aangegaan zijn voor een
duur langer dan vijf jaar of voor de duur van het leven, na vijf jaren slechts door de
werknemer met een opzegtermijn van zes maanden kunnen worden opgezegd. Ten
tweede kan de vennootschap in het geval de directeur niet voldoet de ontbinding
ex artikel 1639x jo 1303 vorderen (inclusief schadevergoeding). Voldoet de directeur
in ernstige mate niet, dan kan een ontslag op staande voet uitkomst bieden. Ook de
ontbindingsmogelijkheid van artikel 1639w staat de vennootschap nog ter beschikking. Mocht dit alles niet baten en wil de vennootschap de relatie met de directeur
toch beëindigen, “dan is deze vrijheid van beweging naar het wil voorkomen, door de bij
25
het ontwerp bepaalde schadeloosstelling niet te duur gekocht”, aldus de regering. Deze
overwegingen over de positie van de bestuurder/werknemer zijn verrassend actueel.

23
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Bles 1907 IV, p. 105.
Bles 1907 IV, p. 177.
Bles 1907 IV, p. 179.

53

2.2.1

Wetshistorisch overzicht

2.2.1.3

Samenloop

Van belang is verder het toenmalige artikel 1637c BW. Hierin staat dat bij samenloop
van de arbeidsovereenkomst met andere overeenkomsten zowel de bepalingen
betreffende de arbeidsovereenkomst als de bepalingen betreffende de andere soort
overeenkomst van toepassing zijn. Bij strijd tussen de verschillende bepalingen, gaan
de bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst voor. Blijkens de memorie van
26
toelichting is dit artikel vooral (maar zeker niet uitsluitend) bedoeld om de vraag
op te lossen wat nu de verhouding is tussen het arbeidscontract en de overeenkomst
van lastgeving. Hes geeft in zijn praktische handleiding op de wet het voorbeeld
27
van de directeur van een NV. Volgens de regering kunnen deze twee overeenkomsten goed naast elkaar bestaan en worden ze elk door de eigen regels beheerst.
Onderkend is dat als gevolg van deze opvatting de lastgeving kan worden herroepen,
terwijl de dienstbetrekking blijft voortduren. De reden dat bij strijdigheid voorrang
wordt gegeven aan bepalingen van de Wet op de arbeidsovereenkomst is blijkens de
memorie van toelichting gelegen in de vrees dat anders ontduiking van de bepalingen
van arbeidsrecht wel erg makkelijk zou worden.
In de bovenstaande paragrafen is weergegeven wat bij de totstandkoming van de
eerste Wet op de arbeidsovereenkomst in het algemeen aan de orde is geweest over
de gewenste reikwijdte van deze wet waarbij de positie van de bestuurder apart is
besproken. Uit de parlementaire behandeling blijkt dat het de bedoeling van de wetgever is geweest dat ook rechtsverhouding van de bestuurder met de vennootschap
als arbeidsovereenkomst kwalificeert, mits de bestuurder loon ontvangt. In dat geval
is hij immers voor zijn levensonderhoud afhankelijk van de vennootschap of vereniging waarvan hij bestuurder is, net als andere arbeiders. Er is dus een economisch
afhankelijkheidscriterium gekozen. De vraag is vervolgens of de toepasselijkheid van
de Wet op de arbeidsovereenkomst ook volgt uit de definitie van de arbeidsovereenkomst zoals de wet die geeft, waarbij het gezagscriterium voor dit onderzoek het
meest van belang is. Deze vraag wordt aan de hand van de toelichtingen op het toenmalige artikel 1637a BW behandeld in de volgende paragraaf.
2.2.1.4

Het gezagscriterium

Artikel 1637a BW luidt bij de inwerkingtreding van de wet van 1907 als volgt:
“De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de arbeider, zich verbindt, in
dienst van de andere partij, den werkgever, tegen loon gedurende zekeren tijd arbeid te verrichten.”

Met de term ‘in dienst van de andere partij’ wordt uitgedrukt dat de werkzaamheden
onder het gezag van de werkgever moeten worden uitgevoerd. In het ontwerp van
Drucker wordt de term ‘ter beschikking stellen van de arbeidskracht’ gebruikt. In de
toelichting op dit ontwerpartikel staat dat het overbodig mag worden geacht in de
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omschrijving op te nemen dat de dienstverhuurder zal werken onder toezicht,
leiding, gezag van de werkgever, of voor rekening van de werkgever, omdat dit zit
28
opgesloten in de beschikbaarstelling. Dat in de ontwerpen van 1901 en 1904 is
gekozen voor de term ‘in dienst van’ betekent niet dat een andere inhoud is beoogd.
De term ‘terbeschikkingstelling’ wekt volgens de toelichtingen de schijn dat de
arbeidsovereenkomst als huurovereenkomst van diensten wordt beschouwd. In de
memorie van toelichting is verder het volgende opgenomen over de term ‘in dienst’:
“[d]e toepassing van dit kenmerk zal meestal in het maatschappelijke leven geen
moeilijkheid baren. Waar in het dagelijksch leven de uitdrukkingen ‘betrekking’, ‘dienstbetrekking’, ‘in dienst treden’, ‘in functie treden’ en dergelijke worden gebezigd,
vormen zij een onbedriegelijk kenteeken, dat een arbeidsovereenkomst is gesloten.
29
Berekening van het loon per dag, week of jaar geeft een aanwijzing in dezelfde richting.”
Interessant is de overweging van Drucker in zijn toelichting op het ontwerp dat de
term ‘ter beschikking stellen’ niet alleen ziet op het onder gezag van de werkgever
werken, maar ook kan zien op het feit dat de werknemer niet voor eigen rekening zijn
werkzaamheden verricht, maar voor rekening van de werkgever. Hij schrijft immers:
“onder toezicht, leiding, gezag van den werkgever, of voor rekening van den werkgever”
30
(benadrukking JBH) Dit lijkt te zien op de keerzijde van de economische afhankelijkheid: de werknemer is weliswaar economisch afhankelijk van zijn werkgever,
maar loopt daarentegen geen ondernemingsrisico.
De verwachting dat het gezagscriterium tot weinig moeilijkheden zou leiden is niet
uitgekomen. Tot op heden wordt nog met regelmaat geprocedeerd over de vraag
wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst waarbij het gezagscriterium vaak
31
een doorslaggevende rol speelt.
2.2.1.5

Tussenconclusie

Met de Wet op de arbeidsovereenkomst 1907 is een algemene regeling in het leven
geroepen die overal geldt waar sprake is van een arbeidsovereenkomst. Ratio achter
de algemene gelding is dat het de gelijkheid van eenieder voor de wet benadrukt
en dat hiermee begrenzingsproblemen tussen verschillende categorieën worden
voorkomen. Blijkens de parlementaire geschiedenis vallen ook bestuurders van
naamloze vennootschappen en coöperatieve verenigingen onder de Wet op de
arbeidsovereenkomst, mits zij loon ontvangen. Ook bestuurders hebben er belang
bij te weten waar zij aan toe zijn. Dat er ook sprake kan zijn van lastgeving, staat
niet in de weg aan het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Beide overeenkomsten kunnen naast elkaar bestaan en voor beide overeenkomsten gelden de eigen
regels. Bij strijd gaan de bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst voor, zo
bepaalt artikel 1637c BW. Van strijdigheid met het geldend vennootschapsrecht was
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Bles 1907 I, p. 314 en 315.
Bles 1907 I, p. 320.
Bles 1907 I, p. 315, voorlaatste alinea.
Zie voor de stand van zaken op dit punt hoofdstuk 1, paragraaf 1.3.5.
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volgens de wetgever geen sprake. Ook een ‘gewone’ werknemer kan op grond van
de Wet op de arbeidsovereenkomst 1907 immers te allen tijde worden ontslagen,
met dien verstande dat indien de opzegtermijn niet in acht is genomen een schadevergoedingsplicht voor de opzeggende partij zou ontstaan (tenzij sprake is van een
dringende reden).
Het is de vraag of de gedachte van de wetgever dat geen strijd met het vennootschapsrecht bestaat, wel juist is. Het mag zo zijn dat ook voor de invoering van de
Wet op de arbeidsovereenkomst het ontslaan van de statutair bestuurder zonder
schadevergoeding als onrechtmatig werd beschouwd, met de invoering van artikel
1639r BW is hieraan wel een (op voorhand bepaald) prijskaartje gehangen. Heeft
de bestuurder een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan is bij tussentijds
ontslag het loon over de resterende periode verschuldigd. Dit kan oplopen tot een
aanzienlijk bedrag aan schadeloosstelling, hetgeen een behoorlijke drempel voor de
vennootschap kan betekenen om tot ontslag over te gaan. Dit gold overigens niet
alleen voor de bestuurder. Ook voor ‘gewone’ werknemers kan artikel 1639r BW
een onbillijk resultaat opleveren: dit is met name gelegen in het ontbreken van een
rechterlijke matigingsbevoegdheid. Deze bevoegdheid werd “noode gemist”, zo
32
schrijft Meijers in zijn commentaar op de wet.
Opvallend is de uitleg van het gezagscriterium door Drucker waarbij ook de economische afhankelijkheid van de werknemer een rol speelt en niet alleen de ondergeschiktheid.
In de volgende paragraaf wordt besproken in hoeverre bij wijzigingen van de wet
van 1907 aandacht is besteed aan de statutair bestuurder.
2.2.2

De wetswijzigingen vanaf 1909

Eén van de kenmerken van de Wet van 1907 is de grote rol die voor de rechter is
weggelegd, zowel door het gebruik van wat nu open normen worden genoemd als
door het matigingsrecht dat in veel gevallen aan de rechter is toegekend. Drucker
heeft hierover gezegd dat het “juist het doel van deze artikelen [is], dat de hantering
der wet, ook zonder wijziging van de tekst, gelijke tred zal kunnen houden met de
33
ontwikkelingen van sociale verhoudingen en inzichten.” Hierin is wellicht de verklaring gelegen dat deze wet na de inwerkingtreding geruime tijd ongemoeid is gelaten door de wetgever. De aanzet voor een wetswijziging is al gegeven in de tweede
helft van de jaren ’30 van de vorige eeuw met het rapport van de Commissie Limburg.
Vanwege het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft dit pas in 1953 tot een
wetswijziging geleid. Nog voor deze eerste inhoudelijke wetswijziging van de Wet
van 1907 is het arbeidsrecht gewijzigd door de introductie van het BBA. Het BBA is
niet van toepassing op de statutair bestuurder, waarmee de bestuurder dus een
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andere positie krijgt dan de gewone werknemer. Alvorens de wetswijzigingen vanaf
1953 te behandelen, sta ik eerst kort stil bij de introductie van het BBA.
2.2.2.1

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

Nog voor deze herziening van het arbeidsovereenkomstenrecht in het BW is op
34
5 oktober 1945 het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen in werking
getreden. Het BBA is de opvolger van twee eerdere besluiten van de regering, op
35
hun beurt weer voorafgegaan door besluiten van de bezetter. Ondanks het publiekrechtelijke karakter van het BBA is het van groot belang voor het civielrechtelijke
ontslagrecht geweest. In artikel 6 van het BBA is immers tot 1 juli 2015 het nog steeds
geldende algemene opzegverbod neergelegd, met dien verstande dat in aanvang
zowel de werkgever als de werknemer de toestemming van de Directeur Gewestelijk
36
Arbeidsbureau diende te vragen voor de opzegging. De sanctie op niet-naleving
is vernietigbaarheid van de opzegging. Ratio van het opzegverbod is in 1944 het
37
voorkomen van de na de oorlog te verwachten chaos op de arbeidsmarkt. De ratio
van het BBA 1945 is meer en meer geworden het beschermen van de werknemer
38
(en ook de werkgever) tegen een onrechtvaardige opzegging door de andere partij.
Hierbij moet worden bedacht dat het ontslagrecht zoals neergelegd in de wet van
1907 geen eisen stelt aan de reden voor ontslag. Zolang de opzegtermijn in acht
wordt genomen of schadeloosstelling wordt betaald, is de opzegging in orde, ongeacht (het ontbreken van) redenen.
Het BBA 1945 sluit in artikel 2 de toepasselijkheid van het besluit voor bepaalde
39
arbeidsverhoudingen uit. Daarnaast opent artikel 6 BBA de mogelijkheid bij ministeriële regeling bepaalde (groepen van) werknemers ontheffing te verlenen van
toepassing van dat artikel. Op grond hiervan zijn directeuren van naamloze vennoot40
schappen vanaf 1954 uitgezonderd van de toepassing van het BBA. De enige
motivering voor dit besluit is dat bestuurders van de NV een bijzondere positie
innemen. Deze motivering is in 1972, toen de uitzondering werd uitgebreid naar
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Besluit van 5 oktober 1945, Stb. F 214, houdende vaststelling van het Buitengewoon Besluit
Arbeidsverhoudingen.
Besluit van 27 mei 1940 van generaal Winkelman: verbod om binnen 30 dagen 25 of meer
werknemers te ontslaan zonder voorafgaande vergunning van de Directeur-Generaal van de
Arbeid; Besluit van 11 juni 1944 van de Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale
Zaken: verbod van alle ontslagen, behoudens toestemming van de Directeur-Generaal van
de Arbeid of ingeval van een dringende reden; Besluit van 17 juli 1944 van de regering in Londen:
Buitengewoon besluit Arbeidsverhoudingen, verbod opzegging door werkgever zonder voorafgaande toestemming Directeur Gewestelijk arbeidsbureau (Stb. E 52); wijziging van het BBA
van 29 december 1944: opzegverbod voor zowel werkgever als werknemer zonder voorafgaande
toestemming van de Directeur Gewestelijk arbeidsbureau (Stb. E 157).
Vanaf 1 januari 1999 heeft de werknemer geen toestemming meer nodig voor de opzegging en
geldt het opzegverbod alleen nog voor de werkgever.
Zie Naber 1981, p. 61.
Vgl HR 24 februari 2012, JAR 2012/93 (NUON/Olbrych).
Het BBA 1945 spreekt van arbeidsverhoudingen, en niet van arbeidsovereenkomsten, en heeft
dus in die zin een ruimer toepassingsgebied dan het arbeidsovereenkomstenrecht uit het BW dat
alleen ziet op arbeidsovereenkomsten. Het BBA ziet ook op sommige opdrachtovereenkomsten.
Besluit van 10 december 1954, Stcrt. 242.
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41

bestuurders van besloten vennootschappen, gelijk gebleven. Toch valt hier wel
iets meer over te zeggen. In de eerste plaats is de (lagere) rechtspraak van vóór 1954
verdeeld over de vraag of het toestemmingsvereiste geldt voor bestuurders van
naamloze vennootschappen. Zo oordeelde de Rechtbank Rotterdam in 1950 dat
voor de beëindiging van de arbeidsverhouding tussen een naamloze vennootschap
42
en haar bestuurder het toestemmingsvereiste niet geldt. De rechtbank overwoog
dat zij artikel 6 lid 1 BBA niet van toepassing achtte op de directeur van een NV omdat
met de arbeidsverhouding tussen de directeur en de NV onlosmakelijk is verbonden
de vertegenwoordigingsbevoegdheid, die weer het voortdurende vertrouwen van de
aandeelhouders veronderstelt. Het is volgens de rechtbank onaannemelijk dat de
aandeelhouders die het vertrouwen in hun directeur hebben verloren hun oordeel
ondergeschikt moeten maken aan de directeur van het GAB. Daarnaast acht de rechtbank het in strijd met de bijzondere ontslagregeling van artikel 48b WvK waarin staat
dat de bestuurder te allen tijde ontslagen kan worden. De ruime bewoordingen van
artikel 6 BBA rechtvaardigen niet een doorbreking van dit bijzondere ontslagrecht.
Ten slotte wijst de rechtbank nog op de strekking van het ontslagverbod: de bevordering van de stabiliteit op de arbeidsmarkt. Het ontslag van een directeur van een
NV bedreigt die stabiliteit niet, aldus nog steeds de Rechtbank Rotterdam.
43

De Rechtbank Zutphen ziet dit heel anders in 1952. Kort en goed oordeelt de
rechtbank dat het haar niet vrijstaat, gelet op de ruime formulering van 6 BBA, voor
de positie van de directeur een uitzondering te maken. De bijzondere aard van de
verhouding tussen de NV en haar directeur doet hieraan niets af. Artikel 6 BBA
geeft immers slechts de minister de gelegenheid (groepen van) werknemers uit te
zonderen en dit is niet gebeurd voor de directeuren in het algemeen, noch voor de
eisende directeur in het bijzonder. Het Hof Arnhem, waaraan deze uitspraak is
voorgelegd, onderschrijft dit oordeel en de motivering van de rechtbank. Het hof
voegt daar nog aan toe dat de bevoegdheid van de algemene vergadering om de
directeur te allen tijde te ontslaan een bevoegdheid is die aan elke werkgever
44
toekomt, zodat hierin geen reden is te vinden voor een afwijking van artikel 6 BBA.
Ook in de literatuur zijn de meningen verdeeld, zo blijkt uit een korte polemiek in
45
het tijdschrift SMA in 1954 tussen Vos en De Jager. Wat hier van zij, de beslissing van
de wetgever is uiteindelijk geweest de directeur uit te zonderen van de toepassing
van artikel 6 BBA. Als gezegd blijft de ratio onduidelijk. De ‘bijzondere positie van de
directeur’ kan betekenen dat inderdaad de verhouding tussen de directeur en de
vennootschap zo wezenlijk verschilt van de verhouding tussen andere werkgevers
en werknemers dat het niet aan de directeur van het GBA is hier een oordeel over te
41
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Besluit van 21 november 1972, Stcrt. 234. Dit besluit is in 2008 abusievelijk kort ingetrokken
geweest. Dit is hersteld bij besluit van 9 oktober 2008, Stcrt. 199. Het herstel werkt terug tot
25 september 2008, de datum per wanneer abusievelijk was ingetrokken. Uit de toelichting blijkt
dat de motivering ongewijzigd is: “de bijzondere positie van bestuurders van de naamloze en besloten
vennootschap [rechtvaardigt] een dergelijke vrijstelling.”
Rb. Rotterdam 28 april 1950, NJ 1953, 13 (X./Rotterdams Trustee’s Kantoor).
Rb. Zutphen 12 juni 1952, NJ 1953, 12 (Kraijenhoff/Vulcanus).
Hof Arnhem, 21 oktober 1953, NJ 1954, 439 (Vulcanus/Kraijenhoff).
Vos 1954 en De Jager 1954 met naschrift van Vos.
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geven. Het kan evengoed betekenen dat de directeur een bijzondere positie op de
arbeidsmarkt inneemt. Naber houdt het in zijn dissertatie op de eerste reden en
verwijst naar de bijzondere ontslagregeling ten aanzien van bestuurders van NV’s en
46
BV’s in Boek 2 BW. Voor deze stelling valt echter – in ieder geval in de besluiten –
geen expliciete rechtvaardiging te vinden. Ten tijde van de totstandkoming van het
eerste ontheffingsbesluit bestaat er immers nog helemaal geen bijzondere ontslagregeling voor directeuren, ook andere werknemers kunnen ‘te allen tijde’ ontslagen
worden en de bepalingen omtrent de opzegtermijn, schadeloosstelling en dringende
reden gelden in gelijke mate voor ‘gewone’ werknemers (en directeuren). Het enkele
verschil is gelegen in de matigingsbevoegdheid van de schadeloosstelling. Dit vind ik
niet een zo wezenlijk verschil dat gesproken kan worden van een bijzondere ontslagregeling, te meer daar in dit geval de positie van de ‘gewone’ werknemer juist opgeschoven is naar die van de bestuurder. Ook in het arbeidsovereenkomstenrecht is
later immers hetzelfde matigingsrecht ingevoerd.
In de parlementaire behandeling de hierna te bespreken herziening van het ontslagrecht in 1954 is door de Minister van Justitie het volgende opgemerkt over de toepasselijkheid van het BBA op directeuren:
“Met betrekking tot directeuren van naamloze vennootschappen wordt door de Minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid ontheffing verleend van de verplichting om een ontslagvergunning te vragen, indien het sociaal verantwoord wordt geacht het ontslag zonder toestemming van
het G.A.B. te laten plaatsvinden.
Het wil de ondergetekende voorkomen dat juist ten aanzien van de hoogst geplaatste arbeiders
(…) de vertraging van enkele weken, welke met de ontslagvergunning is gemoeid, relatief het minst
bezwaarlijk is. Overigens ziet hij niet in dat, al moge artikel 6 van het BBA in de eerste plaats gedacht
hebben aan gewone arbeiders, genoemd artikel op de hoger en hoogstgeplaatste arbeiders niet
47
zou mogen worden toegepast. Het BBA maakt ten deze geen onderscheid.”

Hiermee neemt, zo lijkt het, de minister afstand van de beslissing tot ontheffing over
te gaan.
Dat de beslissing over te gaan tot ontheffing niet zo vanzelfsprekend is, blijkt ook uit
48
het (ingetrokken) wetsvoorstel tot het integreren van het BBA in het BW. Dat
voorstel behelst het opnemen van het opzegverbod van het BBA in het BW, waarbij
de toepassing van het betreffende artikel voor de directeur in het Wetboek van
Koophandel wordt uitgezonderd. De enige toelichting luidt dat de bestaande uitzonderingen moeten blijven bestaan. In het voorlopig verslag van de Tweede Kamer
van 18 augustus 1976 vraagt de PvdA-fractie om een nadere toelichting. De leden van
de KVP, ARP en CHU vragen zich af of, gelet op de opkomst en populariteit van de
besloten vennootschap en het sterk uitgebreide gebruik van de titel directeur, niet
moet worden overwogen of de arbeidsbescherming (van het BBA) niet ook voor die
categorie werknemers moet gelden. De rechterlijke toetsing van een ontslag achteraf
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Naber 1981, p. 191.
Kamerstukken I 1953/54, 881, nr. 37 (Memorie van antwoord n.a.v. het voorlopig verslag van de
commissie van rapporteurs van 25 november 1953).
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geldt immers wel voor de directeur. Het wetsvoorstel is ingetrokken zodat op deze
vragen geen antwoord is gekomen, maar het stellen van de vragen geeft wel aan dat
er minst genomen verschillend over gedacht kan worden.
2.2.2.2

Herziening van het ontslagrecht 1954

Het echte onderscheid tussen het ontslagrecht voor bestuurders en voor overige
49
werknemers is gekomen met de herziening van het ontslagrecht in 1954. Als gezegd
was deze ontwikkeling al ingezet met het rapport van de Commissie Limburg voor
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Het voorbereidende werk van deze
50
commissie is voortgezet door de Stichting van de Arbeid en de Commissie Levenbach, ingesteld op 23 september 1947. Het werk van de commissie leidt tot wetsvoorstel 881 dat in de zomer van 1948 naar de Tweede Kamer gaat. Heel kort gezegd
is het doel van deze herziening het scheppen van meer bestaanszekerheid voor
personen die lang bij een werkgever werken. De onderwerpen waarop de nieuwe
wet betrekking heeft zijn de verlenging van de opzegtermijnen, de introductie van
het kennelijk onredelijk ontslag, alsmede de mogelijkheid van herplaatsing (herstel van de dienstbetrekking) in plaats van een schadevergoeding, de introductie
van twee opzegverboden (tijdens ziekte en militaire dienst) en een aanpassing van
de regeling van het concurrentiebeding. Voorts is de matigingsbevoegdheid voor de
rechter bij het vaststellen van de schadeloosstelling (die dan al geldt voor de bestuurders-werknemers) geïntroduceerd en zijn de gronden waarop van de arbeidsovereenkomst door de rechter kan worden ontbonden verruimd: de wijziging van de
omstandigheden is niet meer beperkt tot een verandering in persoon of vermogenstoestand van een der partijen of in de omstandigheden waaronder de arbeid wordt
verricht.
Volgens de wet van 1907 is opzegging zonder inachtneming van de daarvoor
geldende bepalingen schadeplichtig, maar niet onrechtmatig. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt is dat iedere partij ook moreel gerechtigd is te allen tijde de
dienstbetrekking te verbreken. Dit nu is volgens de memorie van toelichting verou51
derd. De wet van 1953 beoogt hieraan tegemoet te komen door de mogelijkheid te
openen tegen een kennelijk onredelijk ontslag op te komen. Mogelijke vorderingen in
het geval van een kennelijk onredelijk ontslag zijn schadevergoeding en herstel van
de dienstbetrekking (herplaatsing). Een aan de werkgever opgelegde verplichting
tot herplaatsing kan overigens altijd worden opgelost in een ‘afkoopsom’.
Opvallend is dat in de toelichting op het ontwerp wel speciale aandacht is voor handelsreizigers en schepelingen omdat aan hen al aparte bepalingen – afwijkend van
het algemene arbeidsovereenkomstenrecht – zijn gewijd, maar niet aan de directeur.
Kennelijk is zijn positie in de ogen van de wetgever van 1953 niet dermate afwijkend
dat daar apart aandacht aan moet worden besteed. Zelfs bij de toelichting op het

49
50
51

60

Wet van 15 december 1953, Stb. 1953, 619, inwerkingtreding 1 juli 1954.
Rapport van 29 juli 1947 van de STAR.
Kamerstukken II 1947/48, 881, nr. 3.

De statutair bestuurder in de arbeidsrechtelijke wetgeving

2.2.2

invoeren van de matigingsbevoegdheid van de rechter ten aanzien van de schadeloosstelling is geen verwijzing opgenomen naar bestuurders, terwijl voor hen toch al
een dergelijke matigingsbevoegdheid is opgenomen in het Wetboek van Koophandel.
Een vergelijking had voor de hand gelegen. Wel is in het kader van de in de periferie
van het wetsvoorstel gevoerde discussie over het al dan niet voortbestaan van het
BBA de onder 2.2.2.1 geciteerde opmerking van de Minister van Justitie gemaakt.
Hieraan zijn echter geen verdere consequenties verbonden.
Het is opmerkelijk dat bij deze toch essentiële wijziging van het ontslagrecht geen
aandacht is besteed aan de bestuurder. In de eerste plaats is de matigingsbevoegdheid die is opgenomen in artikel 1639r lid 5 BW meer gelimiteerd dan de matigingsbevoegdheid die in artikel 48b lid 2 WvK aan de rechter is toegekend voor de
schadeloosstelling voor een bestuurder. In het laatstgenoemde artikel staat immers
dat indien de schadeloosstelling de rechter bovenmatig voorkomt “hij de schadeloosstelling op een kleinere som [kan] bepalen.” De matigingsbevoegdheid van artikel
1639r lid 5 BW kent een bodem: niet minder dan het loon over de opzegtermijn noch
minder dan het loon voor drie maanden. Ondanks dit verschil is bij de invoering van
Boek 2 BW in 1976 waarbij de bepalingen over de naamloze vennootschap van het
Wetboek van Koophandel naar het BW zijn overgeplaatst besloten dat de matigingsbevoegdheid opgenomen in artikel 48b lid 2 WvK kan komen te vervallen. Dit had
zelfs al bij de invoering van 1639r lid 5 BW gekund, zo vond de Tweede Kamer destijds
52
zonder verdere motivering.
In de tweede plaats is bij de invoering van de nieuwe sanctie ‘herstel van de
dienstbetrekking’ niets gezegd over de positie van de bestuurder van de NV.
Opnieuw is de invoering van Boek 2 de aanleiding hier toch iets mee te doen: in
Boek 2 BW wordt opgenomen dat het herstel van de dienstbetrekking tussen de
naamloze vennootschap en de bestuurder niet door de rechter kan worden uitgesproken, overigens eveneens zonder uitgebreide motivering. Er wordt uitsluitend
opgemerkt dat in het bestaande recht reeds wordt aangenomen dat de bepalingen
53
omtrent het herstel van de dienstbetrekking niet gelden voor bestuurders. Mij is
uit die periode alleen de Liberty-uitspraak van de rechtbank Amsterdam bekend
waarin is overwogen dat herstel van de dienstbetrekking niet past bij de bevoegdheid
54
te allen tijde te ontslaan.
Ten slotte wordt evenmin aandacht besteed aan de ingevoerde opzegverboden in
relatie tot de bestuurder.
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2.2.2.3

Invoering overige opzegverboden in 1976

55

Met ingang van 1 augustus 1976 gelden niet alleen opzegverboden tijdens ziekte en
militaire dienst, maar ook wegens huwelijk, zwangerschap en bevalling. Daarnaast is
de nietigheidssanctie ingevoerd voor het niet in acht nemen van de nieuwe ontslagverboden en voor de bestaande ontslagverboden tijdens ziekte en militaire dienst.
De regering is van oordeel dat de sanctie van nietigheid beter beantwoordt aan de
strekking van een opzegverbod. Het doel van een opzegverbod is immers het
voorkomen van een ontslag wegens een bepaalde reden. Het sanctioneren van een
opzegging in strijd met een verbod door schadeplichtigheid, zoals dat tot dan toe
56
geldt, is minder bevredigend omdat de dienstbetrekking dan toch eindigt. In de
parlementaire behandeling is verder geen enkele aandacht besteed aan de positie van de bestuurder, die toch al vanaf 1954 is uitgezonderd van de toepassing van
het algemene ontslagverbod. Later ingevoerde opzegverboden (zoals de opzegverboden in verband met werknemersvertegenwoordiging en ouderschapsverlof) hebben evenmin geleid tot bespiegelingen over de positie van de bestuurder.
2.2.2.4

Verdere initiatieven om te komen tot een herziening van het ontslagrecht

In het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw is van regeringszijde de wens geuit te
komen tot deregulering. In dat kader is de Commissie vermindering en vereenvoudi57
ging van overheidsregelingen ingesteld. Deze commissie heeft onder meer voorgesteld tot een vereenvoudiging van het ontslagrecht te komen door afschaffing van de
preventieve ontslagtoets, dan wel vervanging daarvan door een meldingsplicht. In
het rapport van de commissie noch in de verdere beraadslagingen daarover is
58
gesproken over de statutair bestuurder. Dit is op zichzelf niet verwonderlijk nu
het afschaffen van het algemene opzegverbod voor de statutair bestuurders ook
geen gevolg zou hebben. Het rapport van de commissie heeft in 1985 geleid tot
een adviesaanvraag aan de SER over de herziening van het ontslagrecht. Het advies
59
van de SER heeft vervolgens geleid tot de indiening van het wetsvoorstel tot
60
herziening van het ontslagrecht in 1990.
Bij de behandeling van dit wetsvoorstel, dat nimmer tot wet is geworden, is wel
aandacht besteed aan de statutair bestuurder. Op de vraag van de Tweede Kamer of
het voorstel gevolgen heeft voor de bestuurders van de NV en BV is door de regering
bij monde van staatssecretaris Kosto geantwoord dat het ontslagrecht niet van
toepassing is op bestuurders van een NV of BV en dat zij slechts schadevergoeding
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kunnen vorderen. De vaste commissie van justitie van de Eerste Kamer valt in het
voorlopig verslag over de uitlating van de staatssecretaris:
“Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer werd door de staatssecretaris onder meer betoogd
dat het ontslagrecht niet van toepassing is op bestuurders van naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen en dat zij alleen maar schadevergoeding kunnen vorderen. In rechtspraak en literatuur wordt daar zeer verschillend over gedacht, nu in 2:244 lid 3 BW alleen de
herplaatsing ex art. 1639f is uitgesloten, nergens is bepaald dat ook de met nietigheidssancties
62
gestelde opzegverboden (ziekte, zwangerschap, etc 1639h) niet zouden gelden”

De reactie van de regering is dat de strekking van het antwoord van de staatssecretaris is dat het voorstel geen principiële wijziging bevat ten opzichte van het
geldende recht. De vraag naar de betekenis van de reeds opgenomen nietigheidssancties bij ontslagverboden moet door de rechter worden beantwoord, aldus de
63
regering in de zomer van 1992.
De regering wordt op haar wenken bediend door de cassatie in het belang der wet,
ingesteld door advocaat-generaal Koopmans naar aanleiding van een vonnis van de
Rechtbank Den Haag van 27 november 1991. Deze voordracht heeft geleid tot het al
64
in hoofdstuk 1 paragraaf 1.4.3 besproken arrest Levison/MAB. De rechtbank leidt
uit het stilzwijgen van de wetgever over de nietigheid van een opzegging in strijd met
het opzeggingsverbod af dat de nietigheidssanctie in het geval van een bestuurder
geen toepassing vindt. De rechtbank wijst erop dat immers door de wetgever wel is
overwogen dat naast de in te voeren opzegverboden, het al geldende stelsel van het
BBA met de nietigheidssanctie blijft bestaan. Nu voor de arbeidsovereenkomst met de
bestuurder ontheffing is verleend en de wetgever bovendien heeft besloten dat
het herstel van de dienstbetrekking niet ten aanzien van een bestuurder kan worden bevolen, valt niet goed in te zien dat de wetgever ook op de bestuurder de
nietigheidssanctie toegepast wil zien. Bovendien ontstaat een ongerijmdheid als het
ontslag in vennootschapsrechtelijke zin in stand blijft en de nietigheid van het
arbeidsrechtelijk ontslag wordt aangenomen. De werknemer verliest dan zijn hoedanigheid van bestuurder en kan de bedongen arbeid dus niet meer verrichten, aldus
nog steeds de rechtbank.
De Hoge Raad volgt de redenering van de rechtbank niet en oordeelt als volgt. De
tekst van artikel 7A:1639h BW zondert de bestuurder niet uitdrukkelijk uit en ook
de wetsgeschiedenis biedt geen aanknopingspunten voor een uitzondering. De
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Handelingen II 1992/93, p. 2803 (VVD-kamerlid Korthals) en Handelingen II 1992/93, p. 2814
(Staatssecretaris Kosto).
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nietigheidssanctie kan volgens de Hoge Raad eveneens gewoon worden toegepast op
de statutair bestuurder. Deze bepaling bevat immers evenmin een uitzondering voor
de bestuurder. Zie hoofdstuk 1 paragraaf 1.4.3 voor een uitgebreidere bespreking van
het Levison/MAB-arrest. Dit arrest maakt het makkelijk voor de regering de kritiek
65
uit de rechtspraktijk op het wetsvoorstel, waaronder die van Scholtens, te pareren.
In de nadere memorie van antwoord kan de minister volstaan met een verwijzing
66
naar het arrest Levison/MAB.
In het kader van de omzetting van oud BW naar nieuw BW (wat het arbeidsrecht
betreft ingezet met het voorontwerp van Levenbach uit 1972) is op 1 april 1997
67
titel 7.10 ingevoerd. Deze omzettingsoperatie is bedoeld als technisch-juridische
operatie. Er is weliswaar een aantal inhoudelijke veranderingen doorgevoerd, maar
die zien niet op het ontslagrecht en er wordt niet stilgestaan bij de positie van de
statutair bestuurder.
Alle eerder pogingen om tot een herziening van het ontslagrecht te komen hebben –
68
uiteindelijk – geleid tot de Wet flexibiliteit en zekerheid. Deze wet heeft het
ontslagrecht zeer zeker gewijzigd, maar voor de positie van de statutair bestuurder
geen verandering gebracht.
Herziening van het ontslagrecht is ook daarna onderwerp van onderzoek en discussie geweest. Op 25 februari 1999 is de Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel
69
(Commissie Rood) ingesteld na een toezegging van regeringszijde tijdens de
70
parlementaire behandeling van de Wet flexibiliteit en zekerheid met als opdracht
te adviseren over de toekomst van het duale ontslagstelsel. Het rapport van de
Commissie Rood bevat een advies de preventieve ontslagtoets te schrappen. Dit heeft
niet tot wetswijzigingen geleid. In 2008 heeft een vergelijkbare exercitie plaatsgehad.
In januari 2008 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Com71
missie Arbeidsparticipatie (Commissie Bakker) ingesteld. Ook uit het rapport
van deze commissie volgt dat de preventieve ontslagtoets zal moeten verdwijnen.
72
Op 16 februari 2009 is een wetsvoorstel gedaan tot maximering van de ontbindingsvergoeding: aan werknemers die € 75.000 per jaar verdienen kan nimmer meer
dan een jaarsalaris worden toegekend als ontbindingsvergoeding. Aan de positie van
bestuurders wordt in dit wetsvoorstel geen aandacht besteed. Het ligt wel in de rede
dat de meeste bestuurders een jaarsalaris verdienen dat boven de genoemde grens
ligt en het voorstel, indien het tot wet wordt, impact heeft op bestuurders. Dit
wetsvoorstel is later deel gaan uitmaken van de Wet Werk en zekerheid.
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Wet Werk en zekerheid (“Wwz”)
73

De Wwz bevat fundamentele wijzigingen van het ontslagrecht, flexibele arbeidsrelaties en de sociale zekerheid met als doel het ontslagrecht eerlijker en eenvoudiger
te maken en oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsvormen tegen te gaan. De
wijzigingen in het ontslagrecht en de wijzigingen die zien op de flexibele arbeid
raken ook de positie van de bestuurder. In deze paragraaf worden de voor de
bestuurder relevante wijzigingen kort aangestipt en wordt met name stilgestaan bij
de overwegingen in de parlementaire geschiedenis of juist het ontbreken van
overwegingen. In hoofdstuk 6 worden de voor de bestuurder relevante wijzigin74
gen nader besproken.
Wijzigingen flexibele arbeid
Concurrentiebeding
In het gewijzigde artikel 7:653 BW wordt bepaald dat in een bepaalde tijd overeenkomst géén concurrentiebeding kan worden opgenomen, tenzij uit de bij dat beding
opgenomen schriftelijke motivering blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege
zwaarwegende bedrijfsbelangen. De ratio van het verbod is dat een concurrentiebeding belemmerend werkt, terwijl met het oog op duurzame inzetbaarheid steeds
meer van werknemers zelf wordt gevraagd. Dit geldt des te meer voor werknemers
met een tijdelijk contract. Zij hebben een in duur beperkt contract en daarmee
75
een dubbel nadeel, aldus de regering. Bestuurders zijn van deze bepaling niet
uitgezonderd. Bij de aanpassing van de ketenregeling (zie hieronder) is voor de
bestuurder wel een afwijkende regeling opgenomen. Dit is gemotiveerd met de
overweging dat de met de Wwz beoogde versterking van de positie van bepaaldetijders voor bestuurders niet in alle gevallen nodig is. Zij hebben doorgaans voldoende perspectief op de arbeidsmarkt en hebben evenmin last van de andere
nadelen van het werken op bepaaldetijdcontracten, zoals een onzekere positie op
76
de woningmarkt. Wat er verder ook zij van deze redenering, het is inconsistent
de bestuurder dan niet ook zonder meer uit te zonderen van het verbod op een
concurrentiebeding in een bepaaldetijdcontract. Bovendien meen ik dat de werkgever bij uitstek een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft als het erom gaat niet
beconcurreerd te worden door een voormalig statutair bestuurder. In de parlementaire geschiedenis is hieraan echter geen aandacht besteed.
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Wet van 14 juni 2014, Stb. 2014, 216 en besluit van 10 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip
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Aanzegplicht
Artikel 7:668 (nieuw) BW introduceert een aanzegplicht voor de werkgever. Deze
aanzegplicht is van toepassing op bepaaldetijdovereenkomsten die op een kalenderdatum eindigen en aangegaan zijn voor zes maanden of langer. De werkgever moet de
werknemer uiterlijk een maand voor het einde van rechtswege schriftelijk informeren over (a) het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en (b) bij
voortzetting, over de voorwaarden waaronder hij de arbeidsovereenkomst wil
voortzetten. Laat de werkgever na de werknemer te informeren over het al dan
niet voorzetten, dan is hij een maandsalaris verschuldigd. Informeert hij te laat, dan is
hij een vergoeding naar rato verschuldigd. Wordt de arbeidsovereenkomst voorgezet
terwijl niets is gezegd over de voorwaarden, dan wordt de arbeidsovereenkomst
geacht te zijn voortgezet voor dezelfde periode (maar ten hoogste een jaar) en onder
dezelfde voorwaarden. Deze regeling is van toepassing op arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd die eindigen op of na 1 augustus 2014. Uit de parlementaire
geschiedenis blijkt dat de aanzegging ook al direct bij het aangaan van de arbeids77
overeenkomst kan worden opgenomen. Deze verplichting geldt onverkort voor
bepaaldetijdcontracten met de bestuurder. In de parlementaire geschiedenis is geen
aandacht besteed aan de positie van de bestuurder. Dit wekt enige bevreemding
omdat deze aanzegplicht zou kunnen botsen met de vennootschapsrechtelijke vrijheid tot benoeming. In het geval een bestuurder is benoemd voor vier jaar en ook
een arbeidsovereenkomst is gesloten voor vier jaar, dan zal – afhankelijk van wanneer
door het bevoegde orgaan wordt besloten al dan niet tot herbenoeming over te gaan –
op een eerder moment al moeten worden aangezegd. In de parlementaire geschiedenis had hier aandacht aan kunnen worden besteed, evenals aan de vraag welk
orgaan bevoegd is de aanzegging te doen. Ik merk nog op dat in geval sprake is van
een bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap, de aanzegging ook koers78
gevoelige informatie betreft. Bestuurders zijn, vooral op basis van het argument van
koersgevoeligheid, wel uitgezonderd van de door Wwz geïntroduceerde bedenktermijn bij het accepteren van een opzegging in strijd met een opzegverbod en bij het
sluiten van een beëindigingsovereenkomst (artikelen. 7:670a lid 7 (nieuw) en 760b
lid 5 (nieuw) BW). In het geval van de bedenktermijn snijdt deze motivering
nauwelijks hout (zie hieronder). In het geval van de aanzegtermijn zou het wel
voor de hand hebben gelegen de bestuurder hiervan uit te zonderen. Niet alleen
vanwege de koersgevoeligheid (hetgeen in een zeer beperkt aantal gevallen en rol zal
spelen), maar ook vanwege de vermenging van de contractuele beëindiging/verlenging en de vennootschapsrechtelijke beëindiging/herbenoeming. De wetgever is hier
niet consistent geweest.
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Ketenregeling
Wwz wijzigt ook de ketenregeling. Ongewijzigd blijft dat partijen drie bepaaldetijdcontracten kunnen sluiten voordat een onbepaaldetijdcontract ontstaat. Anders dan
voorheen, vindt een conversie plaats naar een onbepaaldetijdcontract als de opvolgende contracten een periode van 24 maanden hebben overschreden (voorheen
36 maanden). Als contracten elkaar niet direct opvolgen, maar met een tussenpoos,
dan gelden ze toch als één keten indien de tussenpoos zes maanden of korter was.
Dat was voorheen drie maanden of korter. In het oude recht kon van de gehele
ketenregeling worden afgeweken bij cao. In de nieuwe regeling zijn er minder
mogelijkheden tot afwijking. Bij cao kan worden afgeweken van de regeling omtrent
opvolgend werkgeverschap (artikel 7:668a (nieuw) lid 2 BW). Verder kan bij cao de
periode van 24 maanden worden verlengd tot maximaal 48 maanden en kan het
aantal contracten van drie worden verhoogd naar ten hoogste zes. Deze mogelijkheid
van driekwartdwingend recht af te wijken geldt alleen als sprake is van een
uitzendovereenkomst of als uit de cao blijkt dat de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering de verlenging of verhoging vereist. Voor bestuurders is in artikel 7:668a
(nieuw) lid 7 BW een andere regeling opgenomen als het gaat om afwijken van de
wettelijke regeling. Artikel 7:668a (nieuw) BW is voor de bestuurder deels van
semidwingend recht. Schriftelijk, of bij cao, kan worden afgeweken van de wettelijke
periode (24 maanden) waarna een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, zie artikel 7:668a lid 7 (nieuw) BW.
Aanvankelijk was in het wetsvoorstel opgenomen dat voor bestuurders van rechtspersonen bij cao kan worden afgeweken van alle aspecten van de ketenregeling, zoals
79
het voorheen ook voor ‘gewone’ werknemers het geval was. In de Nota van Wijzi80
ging is dit ingeperkt op de wijze zoals hierboven omschreven: schriftelijk kan
worden afgeweken van de periode waarna een vast contract ontstaat. Het is vooral
de toelichting op het oorspronkelijke wetsvoorstel die interessant is. De indieners
overwegen dat bestuurders van rechtspersonen veelal werken op basis van meerdere
tijdelijke contracten, aangezien ondernemingen erbij gebaat kunnen zijn na verloop
van tijd de arbeidsrelatie met de bestuurder te kunnen beëindigen vanwege bijvoor81
beeld een gewijzigde ondernemingsstrategie. Dit zou met name spelen in de (semi)publieke sector. De wijziging van de ketenregeling beoogt de positie van werknemers
met opvolgende tijdelijke contracten te versterken. Dat is voor bestuurders niet in
alle gevallen nodig omdat het doorgaans personen zijn met voldoende perspectieven op de arbeidsmarkt. Evenmin ziet de regering dat bestuurders andere nadelen
hebben die kleven aan langdurig verblijf in de flexibele schil zoals minder toegang tot
82
scholing en een onzekere positie op de woningmarkt. In de toelichting op de Nota
van Wijziging wordt opgemerkt dat door afwijking ook in individuele overeenkomsten toe te staan, het mogelijk wordt afspraken te maken over bestuurders die niet
onder een cao vallen en tegelijkertijd wordt de afwijkingsmogelijkheid ingeperkt
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doordat alleen nog afgeweken kan worden van de termijn en niet van alle aspecten
van de ketenregeling. De regering overweegt dat nadat drie termijnen een bestuursfunctie is vervuld, de band met de organisatie zodanig is dat de betreffende persoon
83
de bescherming van een vast contract niet onthouden mag worden.
De toelichtingen overtuigen niet volledig. Het is juist dat ondernemingen er gebaat bij
zijn na verloop van tijd de relatie met de bestuurder te beëindigen. Dat geldt ook voor
gewone werknemers. De meeste ondernemingen zullen niets tegen hebben op een
zeer flexibel ontslagrecht waarbij zonder belemmeringen contracten kunnen worden
beëindigd. Waarom dit nu specifiek voor bestuurders (in de semipublieke sector) zo
anders is, wordt niet duidelijk. Daar komt bij dat in ieder geval voor bestuurders van
vennootschappen een beëindiging al relatief eenvoudig is. De Wwz breidt de uitzondering op het algemene opzegverbod ook uit naar bestuurders van andere
rechtspersonen voor wie in Boek 2 BW is bepaald dat herstel van de dienstbetrek84
king niet mogelijk is. Kortom, het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een
bestuurder kent geen hoge drempel. Voor zover de regering doelt op de corporate
governance regel dat een benoeming in principe voor vier jaar is en het arbeidsrecht
daar onvoldoende op aansluit (zie hierover paragraaf 2.3.6.1 van dit hoofdstuk),
maakt de voorgestelde wijziging weinig verschil. Ook onder de oude regeling kan een
bestuurder en arbeidsovereenkomst voor vier jaar krijgen. Hoewel in de memorie van
85
toelichting wordt gesteld dat bestuurders ‘veelal’ werken op basis van een bepaaldetijdcontract, is in de praktijk juist doorgaans sprake van een contract voor onbepaalde tijd. Bovendien dienen bestuurders van beursvennootschappen sinds 1 januari
2013 hun werkzaamheden te verrichten op basis van een opdrachtovereenkomst,
86
zodat de Wwz voor hen niet van belang is. Dat bestuurders doorgaans een goede
positie op de arbeidsmarkt hebben wordt door de regering niet verder onderbouwd.
Gewezen kan worden op het afbreukrisico van een bestuurder: een gedwongen
vertrek, al dan niet gepaard met media-aandacht, maakt het voor een bestuurder niet
per definitie eenvoudig een baan te vinden. Ook de bestuurder in een concern, die
het bestuurderschap ‘erbij’ doet, heeft niet altijd een betere positie op de arbeidsmarkt dan een gewone werknemer met een leidinggevende positie.
Ontslagrecht
De systematiek van het ontslagrecht wijzigt. Voorheen stond het de werkgever die de
arbeidsovereenkomst wenste te beëindigen vrij te kiezen hoe: door opzegging na
verkregen toestemming van het UWV, of via een ontbindingsprocedure bij de
kantonrechter. Voor de bestuurder was dat systeem niet anders, met dien verstande
83
84
85
86
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Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 8, p. 15/16. Zie ook de nota naar aanleiding van het verslag,
Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 7, p. 23.
Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 8, p. 18. Het betreft naast de bestuurders van de NV en de BV
bestuurders van verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties.
Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 96.
Uitgezonderd de gevallen waarin sprake is van arbeidsovereenkomst met beursbestuurders die
dateren van voor 1 januari 2013. Voor die gevallen is Wwz wel van belang. Indien sprake zou zijn
van bepaalde tijd contracten (bijvoorbeeld voor vier jaar) die zijn aangegaan vóór 1 januari 2013,
dan wordt bijvoorbeeld de aanzegtermijn van toepassing op die contracten.
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dat voor opzegging geen voorafgaande toestemming van het UWV nodig was.
Hierdoor was voor bestuurders opzegging de meest gevolgde route, met uitzondering
van de gevallen waarin sprake was van een opzegverbod. In het nieuwe systeem
kan beëindiging nog steeds via opzegging of via ontbinding, maar heeft de werkgever
geen vrije keuze meer. Is sprake van een beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of wegens bedrijfseconomische redenen, dan kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd. Is sprake van één van de andere, limitatief in de wet (artikel
7:669 lid 3 (nieuw) BW) opgesomde gronden, dan is ontbinding de aangewezen
route. In beide gevallen heeft de werknemer recht op de transitievergoeding (artikel
7:673 (nieuw) BW, tenzij de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Voor
een aanvullende vergoeding, de billijke vergoeding, is alleen ruimte indien de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Voor de bestuurder verandert er in wezen
niet veel. Ik belicht een aantal aspecten.
Het algemene opzegverbod
Het algemene opzegverbod van het BBA is overgeheveld naar het BW. In artikel 7:671
(nieuw) BW is bepaald dat opzegging zonder instemming van de werknemer niet
87
mogelijk is, tenzij er toestemming is van het UWV. In lid 1 sub e is de uitzondering
voor de statutair bestuurder opgenomen en uitgebreid naar alle bestuurders van wie
herstel van de dienstbetrekking op grond van Boek 2 BW niet mogelijk is, en
88
bestuurders van vergelijkbare rechtspersonen opgericht naar buitenlands recht. In
het oorspronkelijke wetsvoorstel was nog geen sprake van ‘bestuurders van wie
herstel van de dienstbetrekking niet mogelijk is’, maar alleen van bestuurders van
NV’s, BV’s en vergelijkbare buitenlandse rechtspersonen. In de memorie van toelich89
ting is opgenomen dat de bestaande uitzondering is overgenomen. De ratio van de
uitzondering, aldus nog steeds de memorie van toelichting, is dat het niet aan de
overheid is om te oordelen voor de vraag of de arbeidsovereenkomst kan worden
opgezegd als het bevoegd orgaan heeft besloten dat de bestuurder niet kan aanblijven. Deze ratio is niet terug te vinden in toelichtingen op het de ontheffingsbesluiten (zie paragraaf 2.2.2.1 van dit hoofdstuk). Uit de overige toelichting blijkt dat er
verder voor de bestuurder niet veel wijzigt. De kennelijk onredelijke opzegging
vervalt (net als voor gewone werknemers) en daarvoor in de plaats komt dat de
rechter een billijke vergoeding kan toekennen als de opzegging geen redelijke grond
heeft of ernstig verwijtbaar is aan de werkgever:
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Of een bij cao aangewezen onafhankelijke en onpartijdige commissie.
Dat laatste is een codificatie van HR 15 september 1995, NJ 1996, 234, JAR 1995/213 (Bennenbroek/
Scia). In dat arrest heeft de Hoge Raad overwogen dat de BBA-uitzondering ook van toepassing is
op het beëindigen van arbeidsverhoudingen van bestuurders van een vennootschap naar vreemd
recht, tenzij de positie van de bestuurder de betreffende buitenlandse vennootschap zo wezenlijk
verschilt van de positie van een bestuurder van een naamloze of besloten vennootschap naar
Nederlands recht, dat het verschil zich tegen de toepassing van de uitzondering (geen vergunning
nodig) verzet. De wetgever kiest een net iets andere omschrijving: opzegging zonder toestemming
is mogelijk als sprake is van een vergelijkbare buitenlandse rechtspersoon. De positie van de
bestuurder is dus niet relevant; het moet gaan om een vergelijkbare rechtspersoon. De wetgever
gaat niet in op de vraag wanneer dan sprake is van een vergelijkbare rechtspersoon.
Kamerstukken II 2013/2014, 33 818, nr. 3 p. 28.
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“Statutair bestuurders vallen – voor zover zij een arbeidsovereenkomst hebben – ook nu al onder
de bepalingen van Boek 7 van het BW. De arbeidsovereenkomst kan dus weliswaar zonder
tussenkomst van UWV worden opgezegd, maar dat betekent niet dat een dergelijke opzegging
ook kennelijk onredelijk mag zijn, of in strijd met een opzegverbod. Met andere woorden, ook nu al
kan het zo zijn dat een rechter oordeelt over het ontslag van een statutair bestuurder (hetzij in
een kennelijk onredelijk ontslagprocedure, hetzij in een ontbindingsprocedure als er een opzegverbod van toepassing is). De rechter kan in deze laatste procedure de ontbinding weigeren,
waarmee het dienstverband in stand blijft. Herstel van de arbeidsovereenkomst is op grond van
de artikelen 2:134 en 2:244 BW niet mogelijk, waardoor het in de praktijk zo is dat als de AvA of RvC
de bestuurder de wacht aanzegt, de rechter aan de bestuurder een schadevergoeding toekent als
hij meent dat daar reden toe is (bijvoorbeeld de opzegging kennelijk onredelijk acht). Deze (in
de jurisprudentie aanvaarde) praktijk wordt met onderhavig wetsvoorstel bestendigd. Daarvoor
wordt geregeld dat voor opzegging geen schriftelijk instemming is vereist (dus geen preventieve
toets bij het ontbreken daarvan) en dat herstel van de arbeidsovereenkomst door de rechter niet
mogelijk is. Wel zal de rechter aan de bestuurder een billijke vergoeding kunnen toekennen als het
ontslag een redelijke grond ontbeert of ernstig verwijtbaar is aan de werkgever. In geval van een
opzegverbod, geldt dat de rechter de opzegging kan vernietigen of, op verzoek van de bestuurder
in plaats daarvan aan hem een billijke vergoeding kan toekennen.”

Herstel van de dienstbetrekking is niet mogelijk. Naast de regeling in Boek 2 BW
hieromtrent, volgt dit nu ook uit het nieuwe artikel 7:682 lid 3 BW. Een opzegging
in strijd met een opzegverbod kan, net als nu, leiden tot vernietiging van de opzegging, zij het alleen door de rechter. De buitengerechtelijke vernietiging is niet meer
mogelijk. De werknemer (en ook de bestuurder) kan ook kiezen voor een billijke
vergoeding (artikel 7:681 lid 1 (nieuw) BW).
Bedenktermijn
De Wwz introduceert de bedenktermijn. Een werknemer die een beëindigingsovereenkomst sluit, instemt met een opzegging zonder dat toestemming van het UWV
is verleend of instemt met een opzegging terwijl sprake is van een opzegverbod,
kan binnen twee weken na de verleende instemming of na het sluiten van een
beëindigingsovereenkomst hierop terugkomen. Wijst de werkgever de werknemer
niet op deze mogelijkheid, dan bedraagt de termijn drie weken. Heeft de werknemer
gebruik gemaakt van dit recht, dan kan hij dat niet binnen zes maanden nog eens
doen (artikelen 7:670a leden 5 t/m 7 (nieuw), 670b, leden 2 t/m 6 (nieuw) en 671
leden 2 t/m 6 (nieuw) BW).
Bij de Nota van Wijziging is ingevoerd dat de bedenktermijn (na het sluiten van een
beëindigingsovereenkomst of na instemming met een opzegging terwijl een opzeg90
verbod van toepassing is) voor bestuurders niet geldt. Bij een gewone opzegging
komt de bedenktermijn niet aan de orde omdat voor een opzegging van de arbeidsovereenkomst met de bestuurder geen instemming (of toestemming) nodig is. De
bedenktermijn verhoudt zich niet goed tot de bepaling in Boek 2 BW dat herstel van
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Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 8, onderdeel 9. De bedenktermijn na instemming met
opzegging is niet aan de orde omdat opzegging zonder instemming (en zonder toestemming) in
geval van een bestuurder mogelijk is in het wetsvoorstel. Ook hier geldt dat de uitzondering niet
alleen geldt voor de bestuurders van de NV en de BV, maar ook voor bestuurders van verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties.
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de dienstbetrekking niet mogelijk is, aldus de regering. Deze toelichting is moeilijk
te rijmen met arbeidsrechtelijke- en vennootschapsrechtelijk nietigheidssancties die
gewoon gelden bij vennootschapsrechtelijke ontslagbesluiten, ondanks het verbod
92
op herstel van de dienstbetrekking. De redenering van de regering wringt vooral
daar waar het gaat om de bedenktermijn bij instemming met een opzegging in strijd
met een opzegverbod. Wordt opgezegd in strijd met een opzegverbod, dan kan de
bestuurder de opzegging vernietigen. Stemt hij er eerst mee in, maar wil hij daarop
terugkomen als hij zich realiseert wat de consequenties zijn, dan is dat niet mogelijk.
Dit is systematisch onjuist en inconsistent. Daar komt bij dat de arbeidsovereenkomst
nog helemaal niet geëindigd hoeft te zijn. Bij opzegging zal doorgaans de opzegtermijn in acht worden genomen en ook als een beëindigingsovereenkomst wordt
gesloten zal doorgaans een zekere termijn liggen tussen het ondertekenen van de
overeenkomst en het daadwerkelijke einde van de arbeidsovereenkomst. Deze termijn en de opzegtermijn zullen doorgaans langer zijn dan 14 dagen. Komt de
werknemer terug op zijn instemming of akkoord, dan wordt de opzegging geacht
niet te hebben plaatsgevonden. De beëindigingsovereenkomst wordt ontbonden. Van
herstel van de dienstbetrekking zal dus in de meeste gevallen helemaal geen sprake
zijn. Juist omdat de nietigheidssancties onverkort gelden, had het voor de hand
gelegen dat ook de bedenktermijnen voor de bestuurder gelden. Het heeft er alle
schijn van dat hier is gezocht naar argumenten om de bestuurder zoveel mogelijk
werknemersbescherming te onthouden. Natuurlijk is er iets voor te zeggen dat van
bestuurders kan worden verwacht dat zij niet zomaar afstand doen van hun rechten,
maar dat argument geldt voor meer werknemers. De bedenktermijn geldt ook indien
de werknemer rechtsbijstand heeft gehad bij het sluiten van de beëindigingsovereenkomst of bij het geven van zijn instemming.
In de toelichting op de Nota van Wijziging wordt veel aandacht besteed aan de
93
koersgevoeligheid van het ontslag van een bestuurder. De bedenktermijn zou de
openbaarmakingsverplichting kunnen doorkruisen. Wat hier van zij, dit speelt alleen
voor bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen die nog een arbeidsovereenkomst hebben, een krimpende groep. De bedenktermijn is echter uitgesloten voor
bestuurders van alle vennootschappen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties. Dit is buitengewoon mager gemotiveerd.
Redelijke grond voor ontslag
Kernartikel van het nieuwe systeem van ontslagrecht is artikel 7:669 (nieuw) BW.
In dit artikel is opgenomen dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen
indien er (i) een redelijke grond is en (ii) herplaatsing van de werknemer binnen een
redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing in een andere passende functie
niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Ten aanzien van herplaatsing is bepaald dat
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Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 8, p. 17.
HR 13 november 1992, NJ 1993, 265, m.nt. PAS (Levison/MAB) en HR 26 oktober 1984, NJ 1985,
375 m.nt. Ma (Sjardin/Sjartec).
Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 8, p. 17.
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dit niet in de rede ligt als sprake is van de redelijke grond ‘verwijtbaar handelen of
nalaten van de werknemer’. Herplaatsing is niet vereist indien de werknemer een
geestelijk ambt bekleedt. De volgende redelijke gronden zijn opgenomen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Bedrijfseconomische omstandigheden;
Langdurige arbeidsongeschiktheid;
Regelmatig niet kunnen verrichten van de arbeid wegens ziekte of gebreken;
Disfunctioneren, mits de werknemer tijdig in kennis is gesteld en voldoend gelegenheid is geboden om het functioneren te verbeteren;
Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
Werkweigering wegens gewetensbezwaren;
Een verstoorde arbeidsverhouding;
Andere omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever niet langer verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

De opzegging kan altijd met instemming van de werknemer. Ook kan worden opgezegd met toestemming van het UWV (of een cao-commissie) als sprake is van een
a- of b-grond (artikel 7:671 lid 1 (nieuw) BW). In andere gevallen kan worden
ontbonden, als voldaan is aan de vereisten van artikel 7:669 (nieuw) BW, dat wil
zeggen dat er ook dan een redelijke grond moet zijn en dat herplaatsing niet mogelijk
is of niet in de rede ligt.
Ten aanzien van de bestuurder bepaalt artikel 7:671 lid 1 sub e (nieuw) BW dat
opzegging mogelijk is zonder instemming. Uit de systematiek vloeit voort dat op de
gronden a t/m h kan worden opgezegd of ontbonden. Wel gelden de vereisten van
artikel 7:669 (nieuw) BW onverkort. Dit blijkt uit artikel 7:682 lid 3 (nieuw) BW.
Hierin is geregeld dat de bestuurder de rechter kan verzoeken hem ten laste van de
werkgever een billijke vergoeding toe te kennen indien de opzegging in strijd is
met artikel 7:669 (nieuw) BW of het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of
nalaten van de werkgever. Slechts in de artikelsgewijze toelichting in de memorie van
94
toelichting is hieraan kort aandacht besteed. Er staat eigenlijk niet meer dan dat
herstel van de dienstbetrekking niet aan de orde is (onder een moeilijk te plaatsen
verwijzing naar de 15 april-arresten). Ook wordt opgemerkt dat de rechtbank
bevoegd is en niet de kantonrechter, hetgeen ook tot uitdrukking komt in de
formulering van artikel 7:682 lid 3 (nieuw) BW.
Het vereiste dat sprake moet zijn van een redelijke grond, lijkt op het eerste gezicht
in strijd met de artikel 2:134 en 244 BW waarin staat dat een bestuurder te allen
tijde kan worden ontslagen. In de parlementaire geschiedenis wordt bij dit punt niet
stilgestaan. Hetzelfde geldt voor de herplaatsingsverplichting. Herplaatsing van een
ontslagen statutair bestuurder zal niet altijd in de rede liggen. Voor werknemers die
95
een geestelijk ambt bekleden is dat (via een amendement) in de wettekst vastgelegd
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Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 118.
Kamerstukken II 1013/14, 33 818, nr. 20. De indieners lichten toe dat de herplaatsingsplicht op deze
groep niet van toepassing is.
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(artikel 7:669 lid 2 (nieuw) BW), voor bestuurders niet. Ook hierover zwijgt de parlementaire geschiedenis in alle talen. Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.4.3 voor een
nadere beschouwing over de vereisten van een redelijke grond en herplaatsing.
Opzegverboden
Alle opzegverboden zijn geconcentreerd in artikel 7:670 (nieuw) BW. Hierbij is geen
aandacht besteed aan de positie van de bestuurder. Een gemiste kans is dat de ‘Van
96
Kalmthout-jurisprudentie’ niet is gecodificeerd.
Voor gewone werknemers (en bestuurders) geldt dat indien sprake is van een
bedrijfseconomische reden voor ontslag (anders dan volledige bedrijfssluiting) en
een opzegverbod tijdens ziekte, een eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk is. Opzegging is niet mogelijk vanwege het opzegverbod
(artikel 7:670 (nieuw) jo 7:670a leden 2 en 3 (nieuw) BW). De route van ontbinding
is afgesloten via artikel 7:671b lid 6 (nieuw) BW. Hierin is bepaald dat de kantonrechter kan ontbinden op de gronden van artikel 7:669 lid 3 onder b t/m h (nieuw)
BW indien een ‘tijdens’-opzegverbod geldt. De kantonrechter dient zich er dan wel
van te vergewissen dat het verzoek geen verband houdt met omstandigheden waarop
de het betreffende opzegverbod betrekking heeft. Deze mogelijkheid is er uitdrukkelijk niet voor een beëindiging op grond van artikel 7:669 lid 3 sub a (nieuw) BW,
de bedrijfseconomische reden. Onder het huidige recht bestond deze mogelijkheid
wel. Hierover zijn kritische vragen gesteld tijdens de parlementaire behandeling en
de regering heeft bevestigd dat het inderdaad de bedoeling is dat in dergelijke
gevallen (bedrijfseconomisch ontslag, geen sluiting, opzegverbod tijdens ziekte) de
arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigd kan worden. De regering wijst erop
dat de werkgever verantwoordelijk is voor de re-integratie van een langdurig zieke
97
werknemer binnen zijn bedrijf. Dat hoeft niet in de eigen functie te zijn. Blijft het
bedrijf bestaan, dan dient dus te worden voldaan aan de re-integratieverplichting,
ook als een hele afdeling sluit. De bestuurder wordt in dit opzicht niet anders
behandeld dan gewone werknemers. De positie van de bestuurder is geen aanleiding voor specifieke overwegingen in de parlementaire gschiedenis. Kennelijk verdient de bestuurder op dit punt volgens de wetgever dezelfde bescherming als
gewone werknemers.
2.2.3

Conclusie

De parlementaire geschiedenis van titel 7.10 BW loopt niet over van beschouwingen
over de statutair bestuurder. Belangrijke beslissingen over de positie van de statutair
bestuurder worden overgelaten aan de rechter die zijn oordeel toch vaak baseert

96

97

Hof Den Bosch 22 augustus 2000, JAR 2000/207 (Van Kalmthout). Hierin is bepaald dat de
bestuurder die zich ziek meldt nadat hij de oproeping heeft ontvangen voor een algemene
vergadering waarin zijn ontslag op de agenda staat, geen beroep kan doen op de bescherming
van het opzegverbod tijdens ziekte, analoog aan de regeling dat werknemers die zich ziek melden
nadat het UWV het verzoek om een ontslagvergunning heeft ontvangen. De Wwz was een kans
om deze lagere rechtspraak, die consequent wordt gevolgd, te codificeren.
Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 7, p. 86; Kamerstukken I 2013/14, 33 818 C, p. 50.
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op diezelfde summiere parlementaire geschiedenis. Ook de recentere parlementaire geschiedenis geeft geen blijk van een doordachte visie van de wetgever op de
arbeidsrechtelijke positie van de bestuurder. De gebruikte argumenten om bepaalde
regelingen niet op de bestuurder van toepassing te laten zijn, lijken gezocht en weinig
consistent (koersgevoeligheid, verbod op het herstel van de dienstbetrekking) en op
onderdelen waar dat zou kunnen worden verwacht, wordt in het geheel geen aandacht aan de positie van de bestuurder besteed. Uit het gebrek aan belangstelling
van de wetgever voor dit onderwerp leid ik af dat de statutair bestuurder in ieder
geval in de ogen van de wetgever niet zo’n bijzondere positie in het arbeidsrecht
inneemt als doorgaans wordt aangenomen. Kerngedachte van de wetgever lijkt te
zijn dat, met misschien een enkele kleine aanpassing, de statutair bestuurder die
werkzaam is krachtens een arbeidsovereenkomst gewoon dezelfde bescherming verdient als andere werknemers. Of de wetgever van Boek 2 BW en de wetgever van
Boek 7 BW daar hetzelfde over denkt is nog maar de vraag en komt in de volgende
paragraaf aan de orde.
2.3
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2.3.1

Inleiding

In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de overwegingen van de wetgever met
betrekking tot de statutair bestuurder bij de totstandkoming en wijziging van het
rechtspersonenrecht, meer in het bijzonder het vennootschapsrecht. Het onderzoek richt zich uitsluitend op die bepalingen die zien op de rechtspositie van de
bestuurder. Buiten beschouwing blijven de bepalingen die de institutionele taken
van het bestuur regelen. Dit valt immers buiten het bestek van het onderzoek.
Bepalingen waarin rechtstreeks wordt verwezen naar een arbeidsovereenkomst
tussen de bestuurder en de vennootschap zijn de artikelen 2:131 en 2:134 BW
(voor de besloten vennootschap zijn dat 2:241 en 2:244 BW). Deze bepalingen zien
op de bevoegde rechter voor geschillen tussen de vennootschap en de bestuurder
(voor zover deze voortvloeien uit de overeenkomst tussen beide partijen) en op het
ontslag van de bestuurder. In artikel 2:132 BW is bepaald dat de bestuurder van een
beursvennootschap geen arbeidsovereenkomst heeft. Op de geschiedenis van deze
artikelen richt het onderzoek zich voornamelijk. De historie van de artikelen met
betrekking tot bezoldiging worden grotendeels in hoofdstuk 5 behandeld.
Voordat op 26 juli 1976 Boek 2 van het BW in werking treedt, is het vennootschapsrecht geregeld in het Wetboek van Koophandel. Een wetshistorische bespreking
begint dan ook onvermijdelijk met een beschouwing over de totstandkoming van
het Wetboek van Koophandel 1838 (2.3.3). Het Wetboek van Koophandel is in 1929
ingrijpend gewijzigd, hierover handelt onderdeel 2.3.4. De volgende – voor dit
onderzoek relevante – wijzigingen van het vennootschapsrecht vinden plaats in de
jaren ’70 van de vorige eeuw. Er wordt dan een nieuwe rechtsvorm gecreëerd: de
besloten vennootschap, Boek 2 van het BW wordt ingevoerd waarmee het vennootschapsrecht uit het Wetboek van Koophandel verdwijnt, de structuurregeling voor
grote vennootschappen wordt ingevoerd en het enquêterecht wordt aangepast. Of,
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en zo ja hoe, bij deze wijzigingen aandacht is voor de positie van de statutair
bestuurder wordt besproken in onderdeel 2.3.5. In onderdeel 2.3.6 worden de
recentere wijzigingen van Boek 2 BW besproken: de Wet bestuur en toezicht en de
Wet flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht. De wethistorische beschouwing
vanuit Boek 2-perspectief sluit af met een conclusie (2.3.7). Alvorens de totstandkoming van het Wetboek van Koophandel te bespreken, volgt een korte beschrijving
van het ontstaan van de naamloze vennootschap (2.3.2).
2.3.2

De periode vóór het Wetboek van Koophandel 1838

98

De juridische oorsprong van de naamloze vennootschap ligt in de Vereenigde OostIndische Compagnie, opgericht in 1602 bij octrooi van de Staten-Generaal. De V.O.-I.
Cie heeft twee kenmerken: zij wordt aangegaan voor een duurzame onderneming
en steunt op kapitaal, bijeengebracht door aandeelhouders. De enige verplichting
van de aandeelhouders is het storten van kapitaal, daarna houden zij slechts rechten
over. Aandeelhouders noch bestuurders kunnen persoonlijk aansprakelijk worden
gehouden voor de verplichtingen die in naam van de V.O.-I. Cie zijn aangegaan. Naast
deze overeenkomsten met de huidige naamloze vennootschap zijn er uiteraard
verschillen. Het belangrijkste verschil is dat er geen van te voren bepaald vast kapitaal
is, geen rekening en verantwoording wordt afgelegd en het een door de overheid
geoctrooieerde maatschappij betreffen die een handelsmonopolie heeft. Een duidelijk
publiekrechtelijke inslag dus: de V.O.-I. Cie wordt geacht werkzaam te zijn voor het
algemene nut. Tot 1720 is nog een aantal ‘actiën-compagnieën’ opgericht van hetzelfde type als de V.O.-I. Cie, alle met een min of meer publiekrechtelijk karakter.
Vanaf 1720 komen er andere soorten ‘actiën-compagnieën’ in opkomst. Hierbij is
het vereiste dat sprake is van algemeen nut, losgelaten. Het winstoogmerk van de
aandeelhouders wordt als voldoende motief erkend, de vennootschappen krijgen
een uitgesproken privaatrechtelijk karakter. Ook wordt het bestuur opgedragen aan
directeuren, onder toezicht van commissarissen. De rechtsvorm van de vennootschap
blijkt uit de statuten. Omstreeks 1770 wordt begonnen met het oprichten van ‘actiënsociëteiten’ buiten elke medeweten van de overheid. Het betreft merendeels verzekeringsbedrijven. Als in het begin van de 19e eeuw sprake is van dividendcoupons,
reserverekeningen en ook het aandeel aan toonder gangbaar wordt, lijken deze
sociëteiten nog meer op de latere NV’s. Deze hele ontwikkeling vindt plaats buiten
de wetgeving om. De codificatie, waarmee in 1809 een begin wordt gemaakt (zie
hierna), wordt onderbroken door de Franse bezetting. Gevolg van deze bezetting is
dat in 1811 de Code de Commerce van kracht wordt.
2.3.3

Het Wetboek van Koophandel 1838

Na het herstel van de onafhankelijkheid schrijft de Grondwet van 1813, evenals die
van 1814, voor dat een algemeen Wetboek van Koophandel zal worden ingevoerd.
Alvorens het daadwerkelijk komt tot de invoering van het Wetboek van Koophandel

98

Deze paragraaf is gebaseerd op: Handboek 1992, p. 2-5.
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1838 (WvK 1838), worden verschillende ontwerpen ingediend die veelal zijn geba99
seerd op het in de vorige paragraaf al even genoemde ontwerp van 1809. Dit betreft
100
een ontwerp van een Wetboek van Koophandel in drie boeken. In het eerste boek
‘Van den koophandel in ’t algemeen’ worden in de derde titel ‘Van compagnieschappen of societeiten van koophandel’ drie soorten van ‘societeiten van koophandel’
onderscheiden: de gewone compagnieschap onder één firma, de compagnieschap en
commendite en de compagnieschap zonder firma, ook naamlooze genaamd. Aan de
bestuurders van de naamlooze compagnieschap zijn in het ontwerp twee artikelen
gewijd, artikel 29 en 30. Het eerste artikel bepaalt dat “de naamlooze compagnieschap
wordt bestuurd door gemagtigden of opzigters, daar toe aangesteld, en herroepelijk
zijnde, in de compagnieschap deelende of niet deelende, loontrekkende, of voor niet
arbeidende.” De bestuurders kunnen dus zowel aandeelhouder zijn als geen aandeelhouder en al dan niet loon ontvangen voor hun werkzaamheden. Artikel 30 regelt
vervolgens dat de bestuurder werkt krachtens een lastgeving en persoonlijk noch
hoofdelijk aan derden verbonden kunnen worden: “Die opzigters zijn niet verder
verantwoordelijk dan wegens de uitvoering van den last, dien zij ontvangen hebben: –
zij worden door hunnen beheering, noch persoonlijk, noch elk voor ’t geheel, aan derden
verbonden, uit krachte van de verbindtenissen der compagnieschap; onverminderd de
verpligting tot verantwoording aan hunnen lastgevers.” Voor het overige kent het
ontwerp geen bepalingen over de positie van de statutair bestuurder. Het ontwerp
uit 1809 is nimmer tot wet verheven in verband met de invoering van de Franse
wetgeving.
De voortzetting van de codificatie na de onafhankelijkheid in 1813 begint in 1815
met een ontwerp van de Commissie Van Gennep dat uiteindelijk pas in 1822
101
wordt ingediend. Evenals in het ontwerp uit 1809 zijn de artikelen 29 en 30 aan
de bestuurders van de vennootschap gewijd. Het enige verschil tussen de ontwerpen
1809 en 1822 is de terminologie: “bestuurders” in plaats van “gemagtigden of opzigters”
en de toevoeging van de commissarissen. Voor het overige zijn de bepaling identiek

99

Ingediend door een commissie bestaande uit M.S. Asser, A. van Gennep en J. van der Linden op
8 juni 1809.
100 De commissie was benoemd bij Koninklijk Besluit van 29 oktober 1808 nadat een eerder door
koning Lodewijk Napoleon benoemde commissie had geconcludeerd tot vaststelling van een
afzonderlijk wetboek van koophandel. Het ontwerp is in 1866 uitgegeven door T.M.C. Asser
en voorzien van een voorrede van zijn hand: ‘Het eerste ontwerp van een Nederlandsch wetboek
van koophandel’, 1866.
101 Dit ontwerp wordt op 17 januari 1815 aan de koning aangeboden. Het ontwerp wordt vervolgens
herzien door een commissie van herziening en aangeboden op 6 februari 1818 waarna het in de
Raad van State wordt behandeld. Pas vierenhalf jaar later, op 24 oktober 1822, wordt het ontwerp
uiteindelijk ingediend bij de Tweede Kamer, Noordziek 1872, p. XV e.v.
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aan de bepalingen uit 1809. Uitgangspunt is lastgeving, maar een dienstbetrekking
behoort tot de mogelijkheden (‘loontrekkende of voor niet arbeidende’). In de behandeling in de Tweede Kamer is opgemerkt dat de woorden ‘daartoe gesteld’ en
‘herroepelijk zijnde’ geheel overtollig zijn. Het verslag bevat geen verdere motivering
103
van deze stelling. Naar aanleiding van de behandeling in de Tweede Kamer is in
104
1925 opnieuw een ontwerp ingediend, in een gewijzigde redactie. De terminologie
verandert en de term ‘compagnie’ wordt vervangen door ‘vennootschap’. De artikelen
29 en 30 uit het ontwerp 1822 zijn terug te vinden in de artikelen 12 en 13 van het
ontwerp 1825 waarbij de woorden ‘daartoe gesteld’ en ‘herroepelijk zijnde’ zijn gehand105
haafd. Het ontwerp uit 1825 wordt weliswaar bij wet afgekondigd, maar is ten
106
gevolge van de Belgische opstand nimmer in werking getreden.
Vervolgens zijn er nog drie ontwerpen nodig om uiteindelijk een wettekst te kun107
nen vaststellen. Het ontwerp van oktober 1835 wordt uiteindelijk door de Tweede
Kamer aangenomen en leidt tot de wet van 26 december 1835, Stb. 44, ingevoerd
108
met ingang van 1 oktober 1838. De bepalingen over de bestuurder zijn zo goed als
ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp van 1825. Interessant is dat de herroepelijkheid van de aanstelling van de bestuurders juist duidelijker in de tekst is
opgenomen in het uiteindelijke artikel 44 WvK 1838:
“De vennootschap wordt beheerd door daartoe, door de vennooten, aangestelde bestuurders,
deelgenoten of andere, al dan niet loontrekkende, met of zonder toezigt van commissarissen.
De bestuurders mogen niet onherroepelijk worden aangesteld.”

Door de Tweede Kamer is nog de vraag opgeworpen of het mogelijk is bij overeenkomst van de herroepelijkheid af te wijken door de aanstelling voor een vaste tijd
te beperken zoals dat ook bij lastgeving kan. Dit standpunt is echter niet verder
uitgewerkt. Uit de ondubbelzinnige formulering van de tweede volzin van artikel 44
WvK 1838 kan worden afgeleid dat het niet de bedoeling is geweest van de wetgever
een situatie te creëren waarbij een vennootschap de aanstelling van een bestuurder
niet meer zou kunnen herroepen.

102 Noordziek 1872, p. 12 en 14:
“Art. 29. De naamlooze compagnieschap wordt bestuurd door bestierders daartoe gesteld en herroepelijk zijnde, en de compagnieschap deelende of niet deelende, loontrekkende of voor niet arbeidende,
hetzij met of zonder t toezigt van commissarissen.
Art. 30. De bestuurders en de commissarissen, waar deze aanwezig zijn, zijn niet verder verantwoordelijk, dan wegens de uitvoering van den last, dien zij ontvangen hebben. Zij worden door hunnen beheering, noch persoonlijk, noch voor het geheel, uit krachte van de verbindtenissen der compagnieschap, aan
derden verbonden, onverminderd de verplichting tot verantwoording aan hunnen lastgevers.”
103 Noordziek 1872, p. 329.
104 Ingediend op 20 oktober 1825, Voorduin 1840, p. 88 e.v.
105 Wet van 23 maart 1826, Stb. 20.
106 Bij KB van 5 januari 1831, Stb. 1 is de invoering opgeschort.
107 Ontwerpen van 17 december 1833, van 1 april 1835 en van 21 oktober 1835 (Voorduin 1840, p. 159,
XLV, 104, 105, 147 en 223). Struikelblok was de ‘koninklijke bewilliging’ nodig om een vennootschap op te richten.
108 KB van 10 april 1838. Voor Limburg is de nieuwe wetgeving ingevoerd met ingang van 1 januari
1841, KB 10 oktober 1841, Stb. 43.
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Dat in de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 44 WvK 1838 vrijwel geen
aandacht is besteed aan de arbeidsrechtelijke positie van de bestuurder is niet verbazend. Ten eerste is er ten tijde van de totstandkoming nog geen sprake van een
ontwikkeld arbeidsrecht zodat de vraag zich wellicht in het geheel niet heeft voor109
gedaan. Verder is, terecht, de meeste aandacht uitgegaan naar de uitgangspunten
die zouden moeten worden gehanteerd bij het vormgeven van een Wetboek van
Koophandel in het algemeen en het vennootschapsrecht in het bijzonder.
2.3.4

De herziening van het Wetboek van Koophandel in 1929

2.3.4.1

De voorbereidingen: ontwerp 1871 en ontwerp 1890

Met de herziening van het Wetboek van Koophandel 1838 wordt al een voorzichtig
begin gemaakt in 1871. De toenmalige minister van justitie dient dan een wetsontwerp in dat zo slecht wordt ontvangen door de Tweede Kamer dat het nog hetzelfde zittingsjaar wordt ingetrokken. Heikel punt was de afschaffing van het
preventieve staatstoezicht (de ‘koninklijke bewilliging’). Opvallend is dat in het
ontwerp is opgenomen dat het bestuur voor een periode van maximaal vijf jaar
wordt benoemd. De benoeming kan worden ingetrokken binnen de termijn van vijf
jaar. Na vijf jaar bestaat de mogelijkheid van herverkiezing tenzij de statuten anders
110
bepalen. Na intrekking van dit wetsvoorstel is in 1879 een staatscommissie ingesteld die zich moet buigen over een herziening van het Wetboek van Koophandel
111
112
1838. In 1890 biedt de Staatscommissie haar ontwerp aan de koning aan. De
artikelen 84, 85 en 86 die zijn gewijd aan de positie van de bestuurders verschillen
op twee punten van het Wetboek van Koophandel 1838. In artikel 85 staat dat
de ontslagen bestuurder recht heeft op een schadeloosstelling indien hij zonder
gegronde reden is ontslagen. Ook is in het ontwerp opgenomen dat alleen natuurlijke
personen tot bestuurder van een vennootschap kunnen worden benoemd:
“Art. 84. De benoeming en het ontslag der bestuurders en de vaststelling hunner bezoldiging
geschieden door de algemeene vergadering.
Art. 85. De algemeene vergadering is te allen tijde bevoegd bestuurders te ontslaan, ook indien de
aanstelling voor een bepaalde tijd heeft plaats gehad.
Wordt zoodanig ontslag gegeven zonder gegronde redenen en in strijd met aangegane bedingen,
dan heeft de ontslagene recht op schadeloosstelling, tot een bedrag door den rechter te bepalen.
Als gegronde redenen worden beschouwd zoowel die welke bij het beding als zoodanig zijn
aangewezen, als die welke naar ’s rechters oordeel genoegzaam gewichtig zijn.
Art. 86. Alleen natuurlijke personen zijn tot bestuurders eener naamlooze vennootschap
benoembaar.
113
Ook zij, die geen aandeelhouders zijn, kunnen tot bestuurders worden benoemd.”

109
110
111
112
113
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Huussen-de Groot 1976, p. 125 en 126.
Koninklijk besluit van 22 november 1879, nr. 26.
Zie voor de tekst van het ontwerp Belinfante 1891.
Belinfante 1891, p. 43.
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In de memorie van toelichting op het ontwerp 1890 is vermeld dat de beginselen
zoals die ten grondslag liggen aan artikel 44 WvK 1838 zijn gehandhaafd. Volgens
de memorie van toelichting wordt door het eerste lid van artikel 85 de tot dan toe
bestaande onzekerheid over het voortijdig afbreken van een aanstelling voor
bepaalde tijd weggenomen: dat is toegestaan. De toelichting zwijgt over de in het
tweede lid genoemde schadeloosstelling in geval van een ontslag zonder gegronde
reden. Ik leid hieruit af dat een dergelijke schadeloosstelling ten tijde van het ontwerp
kennelijk niet ongebruikelijk is, ook al bepaalt het WvK 1838 daarover niets. Zou
de schadeloosstelling volkomen nieuw zijn, dan had het voor de hand gelegen dat in
de toelichting daarover iets was opgenomen. Het voorstel alleen natuurlijke personen
als bestuurder te kunnen laten benoemen heeft tot doel de sanctie van de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders niet illusoir te maken.
Het ontwerp is nimmer in de Tweede Kamer ingediend.
2.3.4.2

Het ontwerp 1910

In 1910 dient minister Nelissen opnieuw een ontwerp in tot wijziging van het
115
Wetboek van Koophandel 1838. Inmiddels is ook de Wet op de arbeidsovereenkomst 1907 aangenomen en in werking getreden en dat is terug te zien in de
116
ontwerp-bepalingen. Het voorgestelde artikel 48 (vervanging van artikel 44 WvK
1838) bepaalt met zoveel woorden dat de bestuurder niet alleen lasthebber is, maar
ook arbeider in dienst van de vennootschap, tenzij “bij de akte van oprichting of
bij overeenkomst” is bepaald dat de bestuurder geen loon geniet. Ook wordt de relatie
tussen het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht benoemd: als de bestuurder
tevens arbeider is, is iedere bepaling in de akte van oprichting die in een arbeidsovereenkomst tussen de vennootschap en de bestuurder nietig zou zijn, eveneens
nietig. Het omgekeerde geldt overigens ook: in de (arbeids)overeenkomst mag niet
worden afgeweken van een ‘wettige bepaling der akte van oprichting’. In artikel 48a
van het ontwerp 1910 is, in navolging van het ontwerp 1890 van de Staatscommissie, opgenomen dat slechts natuurlijke personen tot bestuurder kunnen worden
117
benoemd. In de memorie van toelichting wordt een en ander uitgelegd. Vooropgesteld wordt dat sprake is van een “dubbelslachtige rechtsbetrekking”: enerzijds vertegenwoordigt de bestuurder de vennootschap, anderzijds is hij bij haar in dienst.
Vervolgens legt de wetgever uit waarom het loonvereiste is opgenomen. In de
praktijk komt het voor dat bestuurders geen loon ontvangen, maar slechts dividend
op de aandelen die de bestuurder zelf in de vennootschap heeft, van loon is dan geen
sprake. Gelet op de definitie van (toen nog) artikel 1637a BW kan zonder loon geen
sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Ook wordt nog gepreciseerd dat het erom
gaat dat de bestuurder het loon ook daadwerkelijk ontvangt. Het enkele opnemen van

114
115
116
117

Belinfante 1891, p. 107.
Zie voor dit ontwerp Belinfante 1929.
Belinfante 1929, p. 21.
Belinfante 1929, p. 85 en 86.

79

2.3.4

Wetshistorisch overzicht

een salaris in de ‘akte van oprichting’ is niet voldoende. Over de wisselwerking tussen
het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht zegt de memorie van toelichting het
volgende:
“De bestuurder staat tot de vennootschap in eene rechtsbetrekking die niet op de akte van
oprichting is gegrondvest, althans die bestuurder die niet bij de akte van oprichting is benoemd.
Wat hem betreft zou de overeenkomst tusschen vennootschap en bestuurder mitsdien bedingen
kunnen bevatten, afwijkende van de voorschriften der akte van oprichting. Doch de vennootschap
kan geene handeling wettiglijk verrichten, die strijden tegen eenen bepaling harer akte van
oprichting. Het tweede lid verklaart mitsdien dergelijke bedingen, ten behoeve van de bestuurder
gesloten, nietig.
Deze bepaling nu vordert een tegenhanger: mag de arbeidsovereenkomst niet afwijken van de
akte van oprichting, dan mag deze laatste ten opzichte van de bestuurder niet voorschriften
bevatten, die in een schriftelijke arbeidsovereenkomst niet vervat zouden mogen zijn. De akte
beheerscht krachtens het tweede lid de arbeidsovereenkomst: het derde lid leert haar zichzelve te
onthouden van gebreken, die in de overeenkomst, aan haar onderworpen, niet zouden worden
geduld.”

Ook de bepaling omtrent het ontslag van de bestuurder is gewijzigd. De redactie
van artikel 85 ontwerp 1890 keert niet terug. Artikel 48d ontwerp 1910 bepaalt
slechts dat iedere bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders
kan worden ontslagen. ‘Te allen tijde’ is vervallen evenals de bepaling over de
schadeloosstelling. Uit de memorie van toelichting blijkt overigens dat deze uitgangspunten nog wel gelden. De bepaling dat de vennootschap de bestuurder altijd
kan ontslaan wordt onmisbaar geacht en overigens geheel in lijn met de nieuwe
regeling van de arbeidsovereenkomst “waarbij in het algemeen den werkgever (…)
bevoegd wordt verklaard zich te allen tijde van de arbeider te ontdoen, mits hem, indien
geene dringende redenen daarvoor aanwezig zijn, eene nader omschreven schadeloos118
stelling toekennende (artikel 1633o Burg. Wetb.).” Het opnemen van de verplichting
een schadeloosstelling te voldoen bij afwezigheid van een grondige reden zoals in
het ontwerp 1890 wordt gedaan, is volgens de memorie van toelichting 1910 een
herhaling van het burgerlijk recht in het geval de bestuurder krachtens een arbeidsovereenkomst werkzaam is. De mogelijkheid dat een bestuurder voor zichzelf op
voorhand een zeer hoge schadeloosstelling bedingt is in de memorie van toelichting
voorzien. Ook in dat geval biedt het arbeidsrecht soelaas: artikel 1639r BW bepaalt
immers dat in dat geval de rechter de schadeloosstelling kan matigen tot het wettelijk
verschuldigde.

118 Bedoeld is artikel 1639o in plaats van 1633o.
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2.3.4

Het ontwerp 1925 en het nader gewijzigd ontwerp 1927

Pas in 1919 zendt de Tweede Kamer het verslag naar aanleiding van het ontwerp 1910
aan de minister. Het antwoord van de Minister van Justitie komt in 1925, vergezeld
119
van een nieuw ontwerp. In dat nieuwe ontwerp keert artikel 48 ontwerp 1910
waarin de arbeidsovereenkomst met zoveel woorden is genoemd niet meer terug.
De Tweede Kamer wijst er in het verslag op dat de dubbelslachtige rechtsbetrekking tot moeilijkheden leidt bij het bepalen van de competente rechter. Geschillen
die op de lastgeving betrekking hebben zouden dan bij de rechtbank aanhangig
gemaakt moeten worden en geschillen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien
bij de kantonrechter. Sommige leden menen dat geschillen tussen een bestuurder en
de vennootschap meer thuishoren bij de rechtbank dan bij de kantonrechter. Andere
leden zijn kritisch over de lastgeving. Zij menen dat de verhouding tussen de vennootschap en de bestuurder er een is van werknemer en werkgever waaruit ook de
bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan voortvloeien. Deze leden zijn van oordeel
dat de wet niet een verhouding van lastgeving kan scheppen waar zij in werkelijkheid
niet aanwezig is. De minister begeeft zich niet in de discussie over de duiding van de
verhouding tussen bestuurders en de vennootschap en stelt dat niet bij wet moet
worden uitgemaakt wat de verhouding tussen partijen is. Waar dat wel moet worden
uitgemaakt, blijkt niet uit het antwoord van de minister. Wat de rechterlijke
competentie betreft is de minister van oordeel dat de kantonrechter altijd de competente rechter zou moeten zijn. Hiertoe is in het gewijzigd ontwerp ook een bepaling
opgenomen. Ook het verbod op rechtspersonen als bestuurder vervalt, conform de
wens van de Tweede Kamer, in het gewijzigde ontwerp van 1925. Het moet mogelijk zijn dat een naamloze vennootschap een ander naamloze vennootschap als
bestuurder benoemt. Op de bestuurders van de vennootschap-bestuurder rusten
dan dezelfde verplichtingen als waren zij persoonlijk bestuurder.
Een laatste verschil tussen het ontwerp uit 1925 en dat uit 1910 is de invoering van
het matigingsrecht voor de rechter in het geval dat de vennootschap bij ontslag van
de bestuurder een schadeloosstelling verschuldigd is die de rechter bovenmatig
voorkomt. De Kamer wijst er in het verslag op dat de toepassing van de arbeidsrechtelijke regeling voor de schadeloosstelling aanleiding geeft tot moeilijkheden indien
sprake is van een aanstelling voor bepaalde tijd. De Kamer stelt voor de rechter een
matigingsrecht te geven, of de schadevergoeding uit te sluiten als het ontslag het
gevolg van ongeschiktheid is. De minister antwoordt dat hij voornemens is artikel
1639r BW op dit punt aan te passen. Zolang dit voornemen zich nog niet heeft
gerealiseerd, wordt voor de bestuurders als speciale voorziening een matigingsrecht
voor de rechter opgenomen. De minister ziet hiertoe temeer aanleiding omdat zonder
een matigingsrecht de bevoegdheid om de bestuurder te allen tijde te ontslaan niet
tot haar recht komt. De speciale voorziening kan komen te vervallen als artikel 1639r
BW wordt aangepast.

119 Zie Belinfante 1929 p. 211-145 voor het gewijzigd ontwerp en p. 146-236 voor het verslag van de
Commissie van voorbereiding van de Tweede Kamer en de reactie van de minister.
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Naar aanleiding van de reacties op het ontwerp 1925 is door de toenmalige minister
120
Donner in 1927 een nader gewijzigd ontwerp aan de Tweede Kamer gezonden. De
bepalingen over de positie van de bestuurder zijn op één uitzondering na slechts
verplaatst of redactioneel gewijzigd. De inhoudelijke verandering betreft de rechterlijke competentie. Is in het ontwerp van 1925 de kantonrechter nog de bevoegde
rechter, in het ontwerp van 1927 is dat de rechtbank geworden. Dit gewijzigde ontwerp is uiteindelijk aangenomen door de beide kamers, bij wet van 2 juli 1928 vast121
gesteld en op 1 april 1929 in werking getreden.
2.3.4.4

Tussenconclusie

De wijziging van het WvK 1838 is een langdurig proces geweest. De rechtspositie
van de bestuurder lijkt geen grote rol te hebben gespeeld bij ontwerpen, toelichtingen
en beraadslagingen. Het is duidelijk dat na de totstandkoming van de Wet op de
arbeidsovereenkomst meer aandacht is geweest voor de ‘werknemerskant’ van de
bestuurder. De wetgever heeft in eerste instantie als uitgangspunt genomen dat
het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht gelijkelijk toepassing vinden en elkaar
niet mogen bijten. Betoogd zou kunnen worden dat hierin verandering is gekomen
door de invoering van het matigingsrecht voor bestuurder-werknemers en niet voor
de overige werknemers, hoewel het blijkens de toelichting wel de bedoeling was het
matigingsrecht voor gewone werknemers in te voeren. Het was logischer geweest
indien de wetgever artikel 1639r BW had aangepast in plaats van de bepalingen in
het Wetboek van Koophandel. Wat daarvan zij, nergens blijkt uit dat de wetgever
voor de bestuurders uit principieel oogpunt andere arbeidsrechtelijk regels wil doen
gelden. Het valt op dat bij de totstandkoming van het WvK en de wijzigingen door de
wetgever uitdrukkelijk wordt stilgestaan bij de ‘dubbelslachtige rechtsverhouding
van de bestuurder’ en later ook bij de Wet op de arbeidsovereenkomst. Nergens blijkt
uit dat het vennootschapsrecht voor het arbeidsrecht zou moeten gaan.
2.3.5

Relevante wijzigingen in de jaren ’70 van de 20e eeuw

2.3.5.1

Wijziging van het enquêterecht

Titel 8 afdeling 2 van Boek 2 BW regelt het recht van enquête. Het enquêterecht geeft
de mogelijkheid gedragingen van het bestuur en de raad van commissarissen of
het beleid van de algemene vergadering van aandeelhouders of een ander orgaan
te onderzoeken. Hiertoe is uitsluitend bevoegd de Ondernemingskamer van het
Gerechtshof te Amsterdam. De oorspronkelijke enquêteregeling is ingevoerd bij
de herziening van het Wetboek van Koophandel in 1929. Die regeling kent nog niet
de mogelijkheid tot het treffen van voorzieningen in het geval wanbeleid wordt
geconstateerd. Deze leemte is met de wijziging van het enquêterecht in 1971

120 Belinfante 1929, p. 237-276.
121 Wet van 2 juli 1928, Stb. 216 en KB 8 september 1928, Stb. 364.
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122

opgevuld. In artikel 54 WvK (thans artikel 2:355 BW) wordt opgenomen dat de
Ondernemingskamer op verzoek van de oorspronkelijke verzoekers tot een enquête
voorzieningen kan treffen. Onder de mogelijke voorzieningen, opgesomd in artikel
54a WvK (nu artikel 2:356 BW) valt de tijdelijke benoeming van een bestuurder of
de schorsing of het ontslag van bestuurders. Of hiermee ook wordt gedoeld op het
arbeidsrechtelijke ontslag van de bestuurder is, in ieder geval uit de parlementaire
geschiedenis, niet op te maken. De memorie van toelichting zwijgt hierover, evenals
123
de overige kamerstukken.
In 1994 heeft een volgende belangrijke wijziging plaatsgehad. In dat jaar is artikel
124
2:349a lid 2 BW ingevoerd, op grond waarvan de Ondernemingskamer onmiddellijke voorzieningen kan treffen in enquêteprocedures, ook als het onderzoek nog
niet is gelast.
125

Per 1 januari 2013 is de Wet aanpassing enquêterecht in werking getreden. Het
126
wetgevingstraject is in 2009 aangevangen met een consultatieronde. In de conceptmemorie van toelichting wordt net als in de eerdere wetgeschiedenis van de artikelen
2:344 e.v. BW geen aandacht besteed aan de dubbele binding van de bestuurder.
In het verdere wetgevingstraject is evenmin fundamenteel aandacht besteed aan de
127
positie van de bestuurder. Samengevat worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: (i) de drempels om een enquêteverzoek te doen worden gewijzigd, (ii) ook
de rechtspersoon zelf en de curator krijgen de bevoegdheid een enquête aan te
vragen, (iii) enkele procedurele wijzigingen, (iv) de toe te passen norm om een
onderzoek te kunnen bevelen of om wanbeleid vast te stellen wordt enigszins
gewijzigd en (v) de kosten die onderzoekers of tijdelijk aangestelde functionarissen
die aansprakelijk worden gesteld maken, kunnen de kosten van hun verweer
verhalen.

122 Wet van 10 september 1970, Stb. 411. Inwerkingtreding 1 januari 1971, KB 30 oktober 1970, Stb.
532.
123 De Ondernemingskamer is zelf van oordeel dat zij ook een arbeidsrechtelijk ontslag kan bewerkstelligen. In de literatuur vindt deze opvatting eveneens navolging. De Hoge Raad heeft zich er
echter nog niet over uitgelaten. Aan de parlementaire geschiedenis kunnen in ieder geval geen
argumenten worden ontleend voor dit standpunt. Ook niet voor het tegengestelde standpunt
overigens, maar het ligt naar mijn oordeel in de rede dat indien de wetgever beoogt het gesloten
ontslagstelsel te doorbreken, dit expliciet wordt benoemd en niet aan uitleg van de parlementaire
geschiedenis wordt overgelaten. Zie verder over de rol van de Ondernemingskamer hoofdstuk 4
paragraaf 4.2.1.3, hoofdstuk 5 paragraaf 5.6 en hoofdstuk 6 paragraaf 6.2.5.
124 Wet van 8 november 1993, Stb. 1993, 597 (i.w.tr. 1 januari 1994).
125 Wet van 18 juni 2012, Stb. 2012, 274, (parlementaire behandeling: Kamerstukken 32 887).
126 Op 29 oktober 2009 is de Minister van Justitie de consultatieronde gestart www.internetconsultatie.nl/enquêterecht.
127 Wel is ingevoerd dat door de Ondernemingskamer aangestelde onderzoekers, bestuurders en
commissarissen de kosten van hun verweer kunnen verhalen indien zij aansprakelijk worden
gesteld. Dit is voor de gekozen onderzoeksvragen niet van belang.

83

2.3.5

2.3.5.2

Wetshistorisch overzicht

1971: de nieuwe rechtsvorm ‘besloten vennootschap’ en de structuurregeling
128

Bij wet van 3 mei 1971 is de besloten vennootschap ingevoerd. Deze geheel nieuwe
rechtsvorm is volledig gemodelleerd naar de naamloze vennootschap. Ook de
129
bepalingen met betrekking tot het bestuur zijn bij de invoering gelijk aan de artikelen die gelden voor de naamloze vennootschap. In de parlementaire geschiedenis is
130
geen enkel woord gewijd aan de positie van de bestuurders. In het ten tijde van de
invoering van de besloten vennootschap geldende Wetboek van Koophandel is voor
de meeste onderwerpen volstaan met een verwijzing naar de bepalingen over de
naamloze vennootschap, pas bij de omzetting van het Wetboek van Koophandel
naar Boek 2 BW is de hele regeling uitgeschreven.
De structuurregeling, neergelegd in Boek 2 titel 4, afdeling 6 BW voor de naamloze
vennootschap en in titel 5 afdeling 6 voor de besloten vennootschap, is eveneens
131
in mei 1971 ingevoerd. De structuurregeling voorziet in een wettelijke scheiding
tussen bestuur en toezicht. Het toezicht berust bij de raad van commissarissen aan
wie bij de invoering van de structuurregeling ten koste van de algemene vergadering
van aandeelhouders bevoegdheden zijn toegekend. De gedachte hierachter is dat in
vennootschappen die een grote onderneming drijven de functie van kapitaalverschaffing (door de aandeelhouders) duidelijk wordt onderscheiden van de functie van
het leiding geven aan de onderneming. Als het kapitaal wordt aangetrokken van
buiten een beperkte kring, soms zelfs via de anonieme kapitaalmarkt, zullen aandeelhouders meer de rol van beleggers krijgen en minder als mede-ondernemer worden
gezien. De doeltreffendheid van het toezicht van de aandeelhouders op het bestuur
wordt daarmee verzwakt. Een tweede reden om de structuurregeling in te voeren is
het introduceren van een vorm van medezeggenschap door de ondernemingsraad
132
invloed toe te kennen op de samenstelling van de raad van commissarissen. Het
versterken van de raad van commissarissen is gebeurd door aan dat orgaan een aantal
bevoegdheden toe te kennen waaronder het benoemen, schorsen en ontslaan van
bestuurders. Voor de bestuurders betekent dit dus dat hun ontslag en benoeming
geen bevoegdheid meer is van de algemene vergadering van aandeelhouders, maar
van de raad van commissarissen (artikelen 2:162 en 272 BW).
Voor het onderwerp van dit onderzoek maakt het weinig verschil of de bestuurder
133
door het ene of door het andere orgaan wordt benoemd en ontslagen. Wel is het zo
128 Wet van 3 mei 1971 Stb. 286. Inwerkingtreding 29 juni 1971, KB 1 juni 1970, Stb. 363.
129 Bij de invoering waren dat de artikelen 57 t/m 57w en 58 t/m 58g WvK. In de huidige wetgeving is
de positie en de taak van het bestuur van de besloten vennootschap geregeld in titel 5, afdeling 5
van boek 2 BW.
130 Kamerstukken II 1969/70, 10 689, nr 1-5 en 1970/71, 10 689, nr 6-23; Kamerstukken I 1970/71,
nr. 164 e.v.
131 Wet van 6 mei 1971, Stb. 289.
132 Kamerstukken II 1969/70, 10 751, nr. 3, p. 7.
133 Zie ook hoofdstuk 4 paragraaf 4.2.1.1 en hoofdstuk 6 paragraaf 6.1.1: aangezien de raad van
commissarissen, anders dan de algemene vergadering van aandeelhouders, tot taak heeft het
belang van de vennootschap te dienen en de aandeelhouders dat niet hebben, zou er nog wel een
verschil kunnen zijn bij toetsing van de houdbaarheid van het gegeven ontslag. Hierover is echter
niets terug te vinden in de parlementaire geschiedenis.
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dat spreiding van de besluitvorming (benoeming door het ene orgaan en bezoldiging
vaststellen door een ander orgaan) de verhouding bestuurder-vennootschap compliceert. De positie van de bestuurder is in de memorie van toelichting en de verdere
134
135
parlementaire behandeling niet aan de orde geweest. Bij wet van 9 juli 2004 is de
structuurregeling ingrijpend gewijzigd. Bij die gelegenheid zijn de uitgangspunten
van de structuurregeling bevestigd en zijn er met name veranderingen aangebracht
in de wijze waarop de commissarissen worden benoemd en ontslagen. De positie van
de statutair bestuurder is opnieuw geen onderwerp van discussie.
2.3.5.3

Van het Wetboek van Koophandel naar het Burgerlijk Wetboek
136

Boek 2 BW is met ingang van 26 juli 1976 in werking getreden. De omzetting van
het Wetboek van Koophandel naar het Burgerlijk Wetboek heeft niet tot doel
inhoudelijke veranderingen aan te brengen in de bepalingen van het vennootschaps137
recht. In de bepaling over het ontslag van de bestuurder vinden wel twee wijzigingen plaats die te maken hebben met de arbeidsrechtelijke positie van de bestuurder.
138
In de Vaststellingswet is opgenomen dat de matigingsbevoegdheid bij schadeloos139
stelling vervalt omdat deze inmiddels ook in het arbeidsrecht is opgenomen. Voor
de bestuurder verandert er in wezen dus niets, de matiging van de schadeloosstelling
is nog steeds mogelijk, alleen nu op basis van het arbeidsrecht. Hiermee lijkt de positie
van de statutair bestuurder, met uitzondering van het algemene opzegverbod, volledig
gelijkgesteld te zijn met andere werknemers. Tegelijkertijd wordt echter een nieuwe
uitzondering voor de bestuurder-werknemer opgenomen: herstel van de dienstbetrekking door de rechter is niet mogelijk. Aanleiding voor deze wijziging is de herzie140
ning van het ontslagrecht in 1954 waarbij als sanctie op een kennelijk onredelijk
ontslag het herstel van de dienstbetrekking wordt ingevoerd. Het enige argument dat
de wetgever aanvoert om deze sanctie niet voor bestuurders van toepassing te laten
zijn is dat in het bestaande recht reeds wordt aangenomen dat de bepalingen omtrent
141
het herstel van de dienstbetrekking niet gelden voor bestuurders. Er wordt geen
inzicht gegeven in de beweegredenen van de wetgever om bij de wijziging van het
ontslagrecht in 1954 geen uitzondering op te nemen voor de statutair bestuurder terwijl zes jaar later deze uitzondering kennelijk wel wenselijk is en in het vennootschapsrecht wordt opgenomen.

134
135
136
137
138
139
140
141

Kamerstukken II 1969/70, 10 751, nr. 1-4 en 1970/71, 10 751 nr. 5-40.
Stb. 370.
Wet van 22 juli 1976, Stb. 395.
Vgl. hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.2.
Wet van 12 mei 1960, Stb. 205.
Conform de bedoeling van de wetgever, vgl. paragraaf 2.3.4.3, voorlaatste alinea, van dit hoofstuk.
Wet van 15 december 1953, Stb. 619, inwerkingtreding 1 juli 1954.
Van Zeben 1962, p. 626.
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Recente ontwikkelingen

Uiteraard heeft het vennootschapsrecht vanaf 1976 niet stilgestaan. In de eerste
plaats is vanaf 2002 een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de (open142
baarmaking van) de bezoldiging. De parlementaire geschiedenis van deze wetswijzigingen geeft geen blijk van aandacht voor de dubbele binding die de bestuurder
met de vennootschap heeft. Voor een verdere bespreking van deze regelgeving wordt
143
verwezen naar hoofdstuk 5. Voorts is een spreekrecht voor de ondernemingsraad
geïntroduceerd bij besluitvorming over benoeming, schorsing, het bezoldigingsbeleid
en ontslag. De spreekrechten, of standpuntbepalingsrechten, zijn ingevoerd met als
doel werknemers (via de ondernemingsraad) invloed te geven op besluitvorming
in de vennootschap en zo de dialoog tussen de ondernemingsraad en de bevoegde
organen te bevorderen. Langs die weg wordt het draagvlak van de betreffende
144
besluiten vergroot. Ook in de parlementaire geschiedenis van deze wet is niets
terug te vinden over de rechtspositie van de bestuurder.
Een tweetal recente wetswijzigingen kan in dit overzicht van de parlementaire
geschiedenis niet onbesproken blijven:
2.3.6.1

145

Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht

De Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht is onderdeel van de bredere
146
modernisering van het ondernemingsrecht. De flexibilisering van het BV-recht
heeft tot doel bestaande knelpunten op te lossen en de regels voor de BV te vereenvoudigen. Er komt een grotere vrijheid bij de inrichting van de statuten. De wet
brengt positiefrechtelijke wijzigingen voor de positie van de BV-bestuurder mee in
de artikelen 2:239 lid 4 BW (aanwijzingsbevoegdheid), 2:242 en 243 BW (tot benoeming bevoegd orgaan en regels over – bindende – voordrachten, zie hoofdstuk 4)
en 2:244 BW (tot ontslag bevoegde orgaan, zie hoofdstuk 6).

142 Zie de Wet openbaarmaking bezoldiging bestuurders, Stb. 2002, 224, de Wet openbaarmaking
uit publieke middelen gefinancierde topinkomens, Stb. 2006, 95 en de wet Harrewijn, Stb. 2006,
286, de Wet van 11 december 2008 tot wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing
excessieve beloningsbestanddelen), Stb. 2008, 547.
143 Wet tot wijziging van Boek 2 in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van
belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders
en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid, wet van 30 juni 2010,
Stb. 2010, 250. Kamerstukken II 2008/09, 31 877. Inwerkingtreding 1 juli 2010 (Stb. 2010, 251).
144 Kamerstukken II 2008/09, 31 877, nr. 3 p. 1, 3 en 4.
145 Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
(Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), Stb. 2012, 299, inwerkingtreding 1 oktober
2012 (Besluit van 29 juni 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, Stb. 2012, 301; (parlementaire behandeling: Kamerstukken 31 058).
146 Kamerstukken II 2004/05, 29 752, nr. 2 (Nota modernisering ondernemingsrecht). Naast de herziening van de structuurregeling en de invoering van de personenvennootschap is het wetsvoorstel
Flexibilisering BV-recht de derde pijler van de modernisering van het ondernemingsrecht.
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Met name van belang is het ambtelijk voorontwerp dat voorafgaand aan het formele
147
wetgevingstraject ter consultatie is aangeboden. Hoewel het ambtelijk voorontwerp uiteraard voornamelijk ziet op het BV-recht wordt ook een voorstel gedaan om
artikel 2:132 BW te wijzigen. Voorgesteld wordt een nieuw lid toe te voegen aan
artikel 2:132 BW waarin een vaste benoemingstermijn (vier jaar) voor bestuurders
wordt bepaald en artikel 7:668a BW buiten toepassing wordt verklaard:
“Tenzij bij de benoeming anders is bepaald, worden bestuurders benoemd voor een periode
van vier jaren. Na afloop van deze periode kan een bestuurder worden herbenoemd. Artikel 668a
van Boek 7 is niet van toepassing. De eerste, tweede en derde zin gelden niet voor bestuurders van
een naamloze vennootschap waarvan de statuten uitsluitend aandelen op naam kennen, een
blokkeringsregeling bevatten en niet toelaten dat met medewerking van de vennootschap certificaten aan toonder worden uitgegeven.”

Dit tekstvoorstel is een uitvloeisel van de toezegging van het kabinet dat de in de
corporate governance code wenselijk geachte benoemingsperiode van vier jaar zal
148
worden gefaciliteerd. De grondslag voor de uitsluiting van artikel 7:668a BW is
blijkens de toelichting op het ambtelijk voorontwerp het voorkomen van de mogelijkheid dat de algemene vergadering van aandeelhouders zich bij de besluitvorming
over herbenoeming zou laten leiden door het feit dat herbenoeming zou leiden tot
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en niet door het functioneren van de
bestuurder. Dit is een variant op de overweging die ten grondslag ligt aan de
invoering van het matigingsrecht in 1929: het moet te allen tijde mogelijk zijn van
de bestuurder af te kunnen en hoge kosten (zoals een schadeloosstelling of een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die moet worden beëindigd) staan daaraan in de weg.
In het uiteindelijke wetsvoorstel is deze tekst niet meer opgenomen omdat ten tijde
van het indienen van het wetsvoorstel inmiddels ook het wetsvoorstel Aanpassing
149
bestuur en toezicht in voorbereiding is (zie hieronder).
2.3.6.2

Wet Aanpassing bestuur en toezicht in naamloze en besloten
150
vennootschappen

De meest opvallende recente wijziging van de rechtspositie van de bestuurder is
de toevoeging van een derde lid aan artikel 2:132 BW per 1 januari 2013 door de
151
Wet aanpassing bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen.
Dit derde lid bepaalt dat de rechtsverhouding tussen een bestuurder van een
beursgenoteerde vennootschap geen arbeidsovereenkomst is. De totstandkoming
van deze bepaling is opmerkelijk. Het ambtelijk voorontwerp van de wet bevat een
147 Het voorontwerp bestaat uit drie tranches. Voor dit onderzoek is de eerste tranche van belang:
Orgaanstructuur en bevoegdheden, aandelen en certificaten. Het voorontwerp is gepubliceerd
op www.ez.nl.
148 Brief van 1 maart 2004, Kamerstukken II 2003/04, 29 449, nr. 1.
149 Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3, p. 11.
150 Wetsvoorstel Bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen, (parlementaire
behandeling: Kamerstukken 31 948).
151 Wet van 6 juni 2011, Stb 2011, 275, inwerkingtreding 1 januari 2013.
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verdergaande wijziging, in lijn met het eerdere voorstel in het ambtelijk vooront152
werp Flexibilisering BV-recht. Voorgesteld wordt zowel voor de BV als de NV te
bepalen dat de rechtsverhouding tussen een bestuurder en de vennootschap niet
wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Ook wordt voorgesteld de benoeming voor bepaalde tijd dwingendrechtelijk voor te schrijven.
Beide voorstellen zijn niet teruggekeerd in het uiteindelijk wetsontwerp dat op
153
6 november 2009 is ingediend. Reden voor het vervallen van de voorstellen is volgens de Minister van Justitie dat de respondenten ofwel de gevolgen onvoldoende
kunnen overzien ofwel tegen het voorstel zijn omdat het de positie van statutair
154
bestuurders teveel aantast. Wel kondigt de Minister van Justitie aan het voorstel
de relatie van de bestuurder met de vennootschap niet langer als een arbeidsovereenkomst aan te merken afzonderlijk nader te bespreken. Het voorstel de benoeming
155
voor bepaalde tijd dwingendrechtelijk voor te schrijven is geheel van de baan. De
nadere afzonderlijke bespreking komt in de parlementaire geschiedenis niet meer
terug. Wel wordt een deel van de voorgestelde wijziging alsnog in de wet opgeno156
men via een op de valreep ingediend amendement. Hieronder worden de overwegingen van de regering en de indieners van het amendement weergegeven.
Voorontwerp
De algemene doelstelling van het voorontwerp is het verschaffen van een wettelijke basis aan een monistisch bestuursmodel om de (internationale) bruikbaarheid
van de NV en BV als rechtsvorm te vergroten. Met betrekking tot de rechtspositie van
de bestuurder worden twee aanbevelingen van de Commissie Tabaksblat overgenomen: de benoeming voor bepaalde tijd wordt dwingendrechtelijk voorgeschreven
(artikel 2:132/242 lid 1 BW) en de bestuurder valt niet meer onder het arbeidsrecht
(artikel 2:132/242 lid 3 BW). Beide wijzigingen zijn bedoeld voor alle vennootschappen, niet uitsluitend voor beursgenoteerde vennootschappen. Ratio van de verplichte
benoeming voor bepaalde tijd (vier jaar, tenzij statutair anders bepaald) is dat het
van belang is dat de positie en het functioneren van de bestuurder eens in de zoveel
tijd automatisch op de agenda komen. Ratio voor de afschaffing van de arbeidsovereenkomst voor bestuurders is blijkens de concept-memorie van toelichting het
opheffen van de nadelen die de arbeidsovereenkomst met zich brengt, meer in het
bijzonder de volgende drie nadelen:
i. wettelijke opzegverboden staan in de weg aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
ii. het afsluiten van opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is
begrensd door artikel 7:668a BW;

152 Het ambtelijk voorontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting d.d. 13 maart 2008 zijn
vinden op www.justitie.nl/onderwerpen/wetgeving/aanpassing-bestuur-en-toezicht-in-nv-enbv.
153 Kamerstukken II 2008/09, 31 763, nr. 2 en 3.
154 Kamerstukken II 2008/09, 31 763, nr. 3, p. 6.
155 Kamerstukken II 2008/09, 31 763, nr. 3, p. 7.
156 Kamerstukken II 2009/10, 31 763, nr. 10, amendement leden Weekers en Van Vroonhoven-Kok.

88

De statutair bestuurder in de vennootschapsrechtelijke wetgeving

2.3.6

iii. de corporate governance-norm met betrekking tot de maximale hoogte van een
ontslagvergoeding kan onder het arbeidsrecht niet worden afgedwongen.
Zou aan de aanbevelingen van de Commissie Tabaksblat tegemoet worden gekomen
(door het wegnemen van de ‘nadelen’ (ii) en (iii)), dan wordt de arbeidsrechtelijke
bescherming van de bestuurder – verder – uitgehold. Het is de vraag wat de meerwaarde van het arbeidsrecht nog is, aldus de concept-memorie van toelichting. Uit
dat concept blijkt voorts dat het wel mogelijk moet blijven dat in concernverhoudingen de bestuurder van de dochter een arbeidsovereenkomst met de moedervennootschap heeft. De uitgesproken ratio is aldus – kort gezegd – het vergroten van
de mogelijkheid de Code Tabaksblat na te leven.
De onuitgesproken ratio gaat verder. Het voorstel beoogt immers alle arbeidsrechtelijke belemmeringen om bestuurders te ontslaan voor alle vennootschappen weg te
nemen. Dit gaat verder dan de Code Tabaksblat aanbeveelt. Kennelijk is de achterliggende gedachte dat de vennootschapsrechtelijke regel dat de bestuurder te allen
tijde kan worden ontslagen in het huidige stelsel te veel hinder ondervindt van de
beschermende bepalingen in het arbeidsrecht. Hinder die verder gaat dan het niet
kunnen implementeren van de Code Tabaksblat. Dat de bestuurder te allen tijde
moet kunnen worden ontslagen, vloeit voort uit de rolverdeling binnen de vennootschap. De bestuurder heeft een vergaande invloed op het reilen en zeilen van
vennootschap. Ingeval de eigenaren van de vennootschap – de aandeelhouders –
daarover niet tevreden zijn, moeten zij niet noodgedwongen aan de bestuurder
vastzitten, maar moeten zij op korte termijn het roer kunnen overgeven. De
bestaande arbeidsrechtelijke bescherming maakt dat op zich niet onmogelijk, maar
kan de (transactie)kosten van een ontslag wel opdrijven. Het vennootschapsrechtelijke ontslag kan immers altijd worden gegeven, waarmee het vervangen van de
bestuurder juridisch-technisch op elk gewenst moment kan. Indien echter bij dat
ontslag arbeidsrechtelijke normen worden geschonden, is het risico groot dat de
beëindigingsvergoeding (door de rechter vastgesteld of in onderling overleg overeengekomen) hoger uitvalt. Hier gaat wellicht niet alleen een kostenverhogende,
maar ook een belemmerende werking van uit. Een soepele ontslagmogelijkheid voor
de vennootschap is dus zeker wenselijk voor de vennootschap (of misschien beter
gezegd: voor haar aandeelhouders).
De onuitgesproken afweging die aan dit voorontwerp ten grondslag ligt, is dat dit
vennootschappelijke belang zwaarder weegt dan het belang dat statutair bestuurders
hebben bij arbeidsrechtelijke bescherming. De bestuurder kan wel voor zichzelf
zorgen en heeft geen recht op/behoefte aan arbeidsrechtelijke bescherming, dat lijkt
het stilzwijgende uitgangspunt van dit voorstel te zijn. Bij de bespreking van het
amendement Weekers/Van Vroonhoven-Kok (zie hierna) is dit uitgangspunt ook
uitgesproken door de regering, zie hierna.
Het valt op dat voor deze afweging met vergaande consequenties enige motivering
ontbreekt. Dit is opvallend omdat bij de totstandkoming van de Wet op de arbeidsovereenkomst juist zo expliciet is overwogen dat ook de bestuurder belang heeft bij
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arbeidsrechtelijke bescherming. Uiteraard is er iets voor te zeggen dat overwegingen
van ruim honderd jaar oud niet meer passen bij de huidige maatschappelijke denkbeelden of rechtsopvattingen. Bij een zo ingrijpende (voorgenomen) wijziging van
het uitgangspunt van het arbeidsovereenkomstenrecht zou verwacht mogen worden
dat de regering duidelijk uiteenzet welke wijzigingen in de maatschappij of rechtsopvatting tot deze aanpassing hebben geleid. Het voorontwerp schiet hierin tekort.
Er zijn immers meer (categorieën) werknemers die een goede tot zeer goede onderhandelingspositie op de arbeidsmarkt hebben en/of zeer hoge salarissen verdienen.
Als gezegd keren de voorstellen niet terug in het wetsvoorstel, maar brengt een
amendement wel een wijziging aan in de positie van de bestuurder.
157

Amendement 31 763, nr. 10, (Weekers/Van Vroonhoven-Kok)
Het amendement Weekers/Van Vroonhoven-Kok bewerkstelligt dat bestuurders
van beursgenoteerde vennootschappen geen arbeidsovereenkomst hebben. Het is
daarmee beperkter dan het voorontwerp. De toelichting op het amendement is summier: de indieners willen de aanbevelingen van de Commissie Tabaksblat uitvoeren
en voorkomen dat (falende) bestuurders met een beroep op hun arbeidsovereenkomst bij de rechter een hogere ontslagvergoeding kunnen bepleiten. Met het
amendement wordt beoogd te breken met de praktijk dat falende bestuurders
beloond kunnen worden. Voorts wordt verwezen naar het recht in onder meer
België, Duitsland en Frankrijk waar de rechtsverhouding tussen bestuurder en
vennootschap niet als arbeidsovereenkomst wordt beschouwd. Op basis van deze
(zeer magere) overwegingen, heeft de wetgever dus besloten te breken met de
gedachte van een uniforme regeling van de arbeidsovereenkomst. De regering
verwoordt het in haar debat met Eerste Kamer als volgt:
“Het amendement dat in het kader van dit wetsvoorstel is aanvaard, plaats de bestuurders van
beursvennootschappen buiten het arbeidsovereenkomstenrecht en heeft dus een wijdere strekking dan alleen het voorkomen van hoge vergoedingen. De arbeidsrechtelijke bescherming wordt
voor dergelijke bestuurders niet noodzakelijk geacht vanwege hun onderhandelingspositie in de
158
praktijk.”

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is door de VVDfractie aan de minister gevraagd of de bezwaren die bestonden tegen de regeling in
het voorontwerp bij het amendement niet meer bestonden. De minister is er in de
159
beantwoording van de vragen niet op teruggekomen.
Wel heeft de minister
bevestigd dat een bestuurder van een beursvennootschap nog steeds een arbeids160
overeenkomst met een dochtervennootschap kan hebben.

157
158
159
160
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Handelingen I 24 mei 2011, p. 6 l.k.
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Blijkens de toelichting op het amendement gaat het dus vooral om het voorkomen
van te hoge ontslagvergoedingen. Als dat het enige is, dan had een maximum
ontslagvergoeding voor beursgenoteerde bestuurders kunnen volstaan en is afschaffing van het arbeidsovereenkomstenrecht een te vergaande maatregel. Paradoxaal
genoeg is de bij de Wwz ingevoerde maximumvergoeding van € 75.000 of een jaarsalaris als dat hoger ligt dan € 75.000 niet van toepassing op de beursbestuurder, die
immers geen arbeidsovereenkomst meer heeft, maar een opdrachtovereenkomst.
2.3.7

Conclusie

Voor 1929 is de dubbele rechtspositie van de bestuurder voor de vennootschapsrechtelijke wetgever begrijpelijkerwijs geen issue geweest: het arbeidsrecht was
nauwelijks tot ontwikkeling gekomen ten tijde van de invoering van het WvK
1838. De wetgever uit 1929 erkent de mogelijkheid dat tussen de bestuurder en de
vennootschap een arbeidsovereenkomst bestaat en gaat niet uit van een principieel
verschil tussen de bestuurder-werknemer en de andere werknemers, zo is geconcludeerd in paragraaf 2.3.4.4. In de jaren ’70 lijkt dit standpunt wat te gaan schuiven
nu de arbeidsrechtelijke sanctie ‘herstel van de dienstbetrekking’ expliciet niet van
toepassing wordt verklaard op bestuurders. De uitzonderingspositie voor bestuurders wordt niet opgenomen in het arbeidsrecht, maar in het vennootschapsrecht.
Arbeidsrechtelijke overwegingen spelen geen rol.
In de meeste recente wetgevingstrajecten lijkt de wetgever omgegaan: de intentie
is de bestuurder uit het arbeidsrecht te halen. Uiteindelijk is dit alleen doorgevoerd
voor de bestuurder van beursgenoteerde vennootschappen. Opvallend is dat deze
wijziging en de eerdere andere voorgestelde wijzigingen nauwelijks gemotiveerd
zijn. Veel verder dan dat het arbeidsrecht het vennootschapsrecht hindert en niet
voldaan kan worden aan de Corporate governance code lijkt de discussie niet te gaan.
Met de invoering van artikel 2:132 lid 3 BW waarin nu is bepaald dat de bestuurder
van beursgenoteerde vennootschappen geen arbeidsovereenkomst heeft, lijkt de
discussie – hoe mager ook – beslecht. Hoewel dogmatisch gezien het uitzonderen
van één type bestuurder eenzelfde inbreuk op de gedachte van een uniforme regeling
van de arbeidsovereenkomst is, betreft het wel een uitzondering waar – ook bij
tegenstanders van het uitzonderen van de bestuurder van het arbeidsrecht – het
meeste begrip voor is. Dogmatisch gezien valt echter heel wat af te dingen op de
nieuwe wet en de wijze waarop deze is ingevoerd. De onderhandelingspositie van de
bestuurder is het enige argument dat is aangevoerd waarom de afweging van het
belang van de bestuurder bij bescherming tegen het belang van de vennootschap bij
een soepele ontslagmogelijkheid uitvalt in het voordeel van de vennootschap.
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HOOFDSTUK 3

Samenloop

3.1

Inleiding

In de volgende hoofdstukken (4, 5 en 6) worden de meest essentiële rechtspositionele
onderwerpen nader onderzocht. Het gaat om benoeming, bezoldiging en ontslag of,
in arbeidsrechtelijke termen: het aangaan van de arbeidsovereenkomst, het loon en
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Stellen dat de twee rechtsbetrekkingen
ieder door het eigen regelstelsel worden geregeerd, is ontoereikend om elke rechtsvraag met betrekking tot de bestuurder-werknemer te kunnen beantwoorden. In het
geval één (rechts)feit zowel gevolgen voor de ene rechtsbetrekking heeft als voor
de andere, zal in sommige gevallen een keuze moeten worden gemaakt voor de toe
te passen regel.
Gedacht kan worden aan de vraag of de vennootschap die de bezoldiging/het loon
te laat betaalt gehouden is de wettelijke verhoging te betalen (artikel 7:625 BW). Dit
kan een vraag van samenloop zijn. Hetzelfde geldt voor de vraag of het overeengekomen loon (arbeidsrechtelijk) moet voldoen aan de eisen die Boek 2 BW stelt aan
bezoldiging (artikel 2:135 en 245 BW). Beide vragen zouden wellicht op het eerste
gezicht kunnen worden beantwoord door simpele kwalificatie: vloeit de verplichting tot betaling voort uit de arbeidsovereenkomst of niet? Zo ja, dan vinden (uitsluitend) de bepalingen over loon uit Titel 10 Boek 7 BW toepassing. Zo nee, dan
gelden alleen de bepalingen uit Boek 2 BW. Niet alleen wordt in de praktijk niet
zo omgegaan met bezoldiging/loon, ook zou een dergelijk onderscheid dogmatisch
onjuist zijn. De tegenprestatie die de bestuurder-werknemer voor zijn arbeid/het
besturen ontvangt is (meestal) tegelijkertijd loon en bezoldiging. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het zo dat een specifiek gedeelte van de totale vergoeding expliciet
ziet op de bestuurdersactiviteiten, de ‘Boek 2 taken’, en als zodanig kan worden
1
afgesplitst. Zowel de bepalingen uit Boek 2 als uit Boek 7 BW vinden dus toepassing.
Het leerstuk samenloop is goed bruikbaar om de verschillende kanten van de
rechtspositie van de bestuurder-werknemer te kunnen analyseren. Om te voorkomen
dat in ieder hoofdstuk aspecten van samenloop moeten worden behandeld, wordt
in dit hoofdstuk een algemeen kader geschetst, uiteraard waar mogelijk in het licht

1

Zie hierover verder hoofdstuk 5, paragraaf 2.
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van de statutair bestuurder. Zowel de definitie van samenloop als de ‘vuistregels’ en
het verwante leerstuk van de gemengde overeenkomsten komen aan de orde.
3.2

Een definitie van samenloop

3.2.1

Inleiding

Samenloop is geen wettelijk gedefinieerd begrip maar een verzamelnaam voor een
aantal gelijksoortige problemen van rechtsvinding. Kenmerk van samenloop is dat
in een juridische casuspositie één of meerdere elementen niet enkelvoudig maar
meervoudig zijn. Zo kunnen er meerdere crediteuren of debiteuren zijn. Ook kunnen meerdere (rechts)feiten samenvallen of zelfs twee rechtsstelsels aan de orde
zijn. Rechtsgronden voor een vordering kunnen samenlopen: één feitencomplex kan
zowel vernietiging op grond van bedrog als op grond van misbruik van omstandigheden rechtvaardigen. Ook rechtsvorderingen kunnen samenlopen. Een werknemer
die het loon te laat ontvangt kan zowel wettelijke verhoging vorderen als wettelijke
rente. In geval van wanprestatie kan de crediteur kiezen tussen een vordering tot
nakoming en een ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding. In al
deze gevallen is in zekere mate sprake van samenloop. Dit leidt in de meeste gevallen tot niet tot enig probleem omdat de bepalingen ofwel naast elkaar kunnen worden toegepast, ofwel een duidelijke keuzevrijheid of wettelijke uitsluiting bestaat.
Pas indien dit niet aan de orde is, ontstaat een probleem van rechtsvinding.
In het strafrecht is samenloop uitvoerig wettelijk geregeld. In het civiele recht is dat
anders. Hoewel het fenomeen civielrechtelijke samenloop al een rol speelde in het
Romeinsrechtelijke gesloten systeem van acties en ook in de Middeleeuwen regel2
matig is beschreven, is de dissertatie van Boukema uit 1966 de eerste (Nederlandse)
systematische wetenschappelijk beschouwing over het leerstuk samenloop. Daarnaast is in de jurisprudentie in de loop der tijd een aantal ‘vuistregels’ ontwikkeld om
problemen van samenloop op te lossen. Na Boukema heeft nog een aantal schrijvers
zich over het fenomeen samenloop gebogen waarbij zowel de definitie van samenloop als de oplossing voor problemen bij de samenloop aan de orde is gesteld.
Huizink heeft in zijn dissertatie betoogd dat in de verhouding tussen Boek 2 BW en
het arbeidsovereenkomstenrecht niet zozeer sprake is van samenloop als wel van een
kwalificatievraagstuk. Beide rechtsbetrekkingen (de functionele en de contractuele)
zijn op verschillende rechtsfeiten gebaseerd: de benoeming en de overeenkomst en de
3
daaruit voortspruitende rechtsgevolgen moeten in beginsel cumuleren. Of dit standpunt (naar de huidige stand van doctrine en jurisprudentie) juist is, valt te bezien. In de
eerste plaats hangt dat volledig af van de definitie van samenloop, in de tweede plaats
is de benadering van Huizink niet voor alle gevallen afdoende.

2
3
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3.2.2

Literatuur

In de loop der tijd zijn verschillende vormen van samenloop gedefinieerd. Meijers
spreekt in zijn noot bij een arrest van de Hoge Raad uit 1932 van “samenloop van
4
rechtsvorderingen”. Het ging in die zaak om een samenloop tussen een vordering
tot vernietiging wegens bedrog en een vordering tot schadevergoeding op grond van
een onrechtmatige daad. De Hoge Raad oordeelt dat beide mogelijkheden de rechthebbende ten dienste staan.
Als gezegd heeft Boukema als eerste Nederlandse schrijver het begrip samenloop
wetenschappelijk onderbouwd geprobeerd af te bakenen. Hij definieert allereerst de
termen wettelijke norm (ook: wetsnorm) en rechtsfeit. Van een wettelijke norm is volgens Boukema sprake indien de wet aan het bestaan of intreden van een omstandig5
heid of een aantal omstandigheden een bepaald rechtsgevolg verbindt. Eén wettelijke
bepaling kan meerdere wetsnormen bevatten en andersom kunnen meerdere wettelijke bepalingen tezamen één wetsnorm vormen. Rechtsfeiten verdeelt Boukema onder
in abstracte en concrete rechtsfeiten. Onder abstracte rechtsfeiten verstaat hij het complex van voorwaarden dat voor het intreden van het rechtsgevolg is vereist. Het concrete rechtsfeit is in zijn visie een complex van elementen waarop de norm in een
bepaald geval moet worden toegepast. Een algemenere omschrijving van rechtsfeit is
een feit waaraan door het recht rechtsgevolgen worden verbonden. Indien door eenzelfde handeling verschillende rechtsbelangen worden aangetast, dan moet men ook
spreken van verschillende rechtsfeiten. Boukema geeft het voorbeeld van een automobilist die roekeloos rijdt en een fietser aanrijdt waardoor de fietser gewond raakt en
de fiets beschadigd raakt. Het slachtoffer dat vergoeding van beide schadecomponenten vordert, doet dat op grond van verschillende rechtsfeiten die ieder een zelfstandige aanspraak en een eigen vordering in het leven roepen. Van samenloop is dan geen
6
sprake, aldus Boukema. Hij komt tot de volgende constatering: “waar sprake is van verschillende rechtsfeiten, welke al dan niet naar de tijd samenvallen, of waar het gaat om
eenzelfde feit, dat tussen verschillende personen rechtsbetrekkingen in het leven roept,
[moet men] niet spreken van samenloop van wetsnormen. Hier ontstaan verschillende
vorderingen, welke in beginsel een eigen leven leiden. Slechts indien deze vorderingen op
hetzelfde doel zijn gericht, kunnen aan de samenloop verwante vragen rijzen.”
Boukema komt dan tot de volgende rubricering:
(i) er is sprake van samenloop van wetsnormen in die gevallen waar het gaat om
één rechtsfeit, waarop verschillende wetsnormen een rechtsbetrekking tussen
dezelfde personen in het leven roepen, onafhankelijk van de vraag of de rechtsgevolgen van deze normen in een exclusieve, alternatieve of cumulatieve verhouding staan.

4
5
6

HR 16 december 1932, NJ 1933 m.nt. EMM (Twentsche Bank/De Wilde), p. 458-462, ook geciteerd in
Bezemer 2007, p. 53.
Boukema 1966, p. 19.
Boukema 1966, p. 40.
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(ii) samenloop van vorderingen is aan de orde indien uit verschillende feiten of
tussen verschillende personen vorderingen ontstaan, die op hetzelfde doel zijn
7
gericht.
Boukema komt in het vervolg van zijn betoog nog tot een derde categorie:
(iii) gevallen waarin slechts één norm toepasselijk is, die voor het intreden van haar
8
rechtsgevolgen door een andere wetsnorm wordt beïnvloed, de reflexwerking.
9

Anders dan Boukema neemt Snijders niet het rechtsfeit als startpunt voor de vraag of
sprake is van samenloop, maar een feitelijk gebeuren waarop verschillende bepalingen voor toepassing in aanmerking komen. Hiervoor geeft hij een aantal vuistregels.
10
Ook Brunner staat langer stil bij de vraag wat nu eigenlijk samenloopt. Hij onderscheidt samenloop van acties, van rechten en van rechtsgronden voor rechten. Anders
dan Boukema, die het juist acht te spreken van samenloop van wetsnormen, vindt
Brunner het systematisch juister te spreken van samenloop van rechtsgronden voor
een vorderingsrecht of de samenloop van vorderingsrechten. De wet (of het ongeschreven recht) is weliswaar de oorzaak van samenloop, maar waar het om gaat is
steeds of een aanspraak bestaat en of die samenloopt met een andere, dan wel of
11
zij op meer dan één rechtsgrond bestaat. Schoordijk heeft betoogd dat vragen van
samenloop eigenlijk niet bestaan omdat het bestaan van tegenstrijdige normen een
ongerijmdheid in het recht is. Hij wijst samenloop als leerstuk van de hand. Deze
12
opvatting heeft vrijwel geen navolging gekregen. Konijn omschrijft samenloop als
de situatie waarin op of naar aanleiding van een bepaald feitencomplex, of op één
rechtsfeit verschillende bepalingen van toepassing zijn. Zij maakt voorts een onderscheid tussen samenloop van verschillende gronden (wetsbepalingen) op grond waarvan een bepaalde vordering kan worden ingesteld enerzijds en een samenloop van
verschillende vorderingen op grond van dezelfde rechtsregel anderzijds. Volgens
Konijn moet ‘samenloop’ ruim worden geïnterpreteerd en betreft het een feitelijk in
13
plaats van een juridisch begrip. Nieuwenhuis geeft weer dat de gangbare visie is dat
het bij samenloop gaat om ‘samenloop van rechtsregels’. Hij is van oordeel dat er twee
manieren zijn om het samenloopvraagstuk te benaderen: (i) als een probleem van de
eenheid der wet, die wordt bedreigd indien twee wetsbepalingen voor de beslissing
van één hen hetzelfde geschil twee uiteenlopende richtingen aangeven, of (ii) als de
vraag in hoeverre de vrijheid van de eiser te kiezen welke hem door de wet aangereikte
rechtsvordering zijn belang optimaal dient, moet worden ingeperkt om recht te doen
aan de gerechtvaardigde belangen van gedaagde. Deze laatste weg verdient zijn voorkeur, waarbij de vrijheid van eiser niet onbeperkt is maar begrensd wordt door de
14
redelijkheid en billijkheid.
7
8
9
10
11
12
13
14
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Boukema 1966, p. 41.
Boukema 1966, p. 56.
Snijders 1973, p. 454.
Brunner 1979, p. 16.
Schoordijk 1979, p. 58-59.
Konijn 1999, p. 57.
Nieuwenhuis 2007, p. 3, l.k.
Nieuwenhuis 2007, p. 3, r.k alsmede zijn verwijzing naar HR 5 januari 2001, NJ 2001, 79 (Multi/
Nethou) op p. 4. r.k.
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15

Janssen komt na een doorwrocht betoog tot de volgende definitie: samenloop doet
zich uitsluitend voor wanneer voor hetzelfde rechtsfeit(encomplex) tussen dezelfde
rechtssubjecten én in dezelfde rechtsbetrekking verschillende rechtsregels tegelijk
van toepassing zijn. In de eerste plaats kiest hij voor de term ‘rechtsregels’ in plaats
van wetsnormen. Reden is dat niet alleen wettelijke bepalingen (recht in de zin van
artikel 79 lid 1 sub b Wet RO) kunnen samenlopen, maar bijvoorbeeld ook onge16
schreven recht of door partijen zelf gecreëerde regels zoals cao’s, statuten, reglementen of algemene voorwaarden. Dit lijkt mij een juiste nuancering van de definitie
van Boukema, waarbij ik wel opmerk dat indien sprake is van samenloop tussen verschillende soorten bepalingen, de hiërarchie vaak uitsluitsel zal geven over de vraag
welke regel voorgaat. Janssen beschrijft vervolgens welke situaties niet onder deze
definitie vallen en waarin dus geen sprake is van samenloop.
Eén van die situaties is voor dit onderzoek relevant. Het gaat om de situatie waarin
verschillende rechtsregels niet dezelfde rechtsbetrekking raken. Janssen parafraseert dit
als volgt: samenloop is niet aan de orde ingeval tussen dezelfde rechtssubjecten verschillende akkefietjes bestaan. Zou dit ook onder de noemer samenloop worden
gebracht, dan wordt het leerstuk nodeloos complex. Hiermee raakt Janssen aan de
kritiek die Huizink heeft op de toepassing van het leerstuk samenloop op de dubbele
17
rechtsbetrekking van de bestuurder. Huizink is van oordeel dat van samenloop geen
sprake is omdat er twee afzonderlijke rechtsbetrekkingen bestaan, de arbeidsovereenkomst en de functionele rechtsbetrekking die beiden geregeerd worden door hun
‘eigen’ regelstelsel (‘verschillende akkefietjes tussen twee dezelfde rechtssubjecten’).
De benadering van zowel Huizink als Janssen komt logisch voor. Daar staat tegenover
dat in feite het probleem (welke regel vindt toepassing) verschoven wordt naar de
vraag ‘wanneer is sprake van één rechtsbetrekking’. Gaat het om de bestuurder met
een (arbeids)overeenkomst, dan is dat nu juist de hamvraag. Zouden het inderdaad
twee gescheiden rechtsbetrekkingen zijn, dan gaat via de uitzondering van Janssen,
de leer van Huizink op. Het is echter niet meer vol te houden dat sprake is van twee
volledige gescheiden rechtsbetrekkingen. In een aantal gevallen is wel degelijk sprake
van samenloop, de meest duidelijke vorm is de bestuurdersaansprakelijkheid waarbij
tevens sprake kan zijn van onrechtmatige daad en ook artikel 7:661 BW een rol speelt.
Ook bij ontslag kunnen de twee rechtsbetrekkingen sinds de 15 april-arresten niet
meer geheel los van elkaar worden gezien. In die gevallen zal het leerstuk samenloop
behulpzaam kunnen (en moeten) zijn bij de bepaling van wat rechtens is.
18

De definitie van Houben, eveneens uit 2007, is een combinatie van de definities van
Boukema en Brunner: samenloop doet zich voor als op één rechtsfeit twee of meer
regels van eenzelfde rechtsstelsel voor toepassing in aanmerking komen.

15
16
17
18

Janssen 2007, p. 23.
Ook Brunner heeft al gewezen op het ongeschreven recht, Brunner 1979, p. 16.
Huizink 1989, p. 53-57.
Houben 2007c.
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Ondanks de verschillende verfijningen en nuanceringen in latere jaren, lijkt mij de
benadering van Boukema nog steeds juist. In een latere publicatie verwoordt hij het
als volgt: “Vragen van samenloop zijn vragen naar de interpretatie van rechtsregels, maar
van een bijzondere soort. In hoeverre wordt het toepassingsgebied van een rechtsregel
19
beïnvloed door het toepassingsgebied van andere rechtsregels?” In dit licht is de enge
definitie die Janssen hanteert minder werkbaar en ook minder juist indien samenloop
wordt beschouwd, zoals Brunner doet, niet als een sluitend systeem, maar als een
20
hulpmiddel bij de keuze, ofwel hulpregels bij de rechtsvinding.
21

22

Met Boukema en Konijn ben ik van oordeel dat samenloop met name een methode
voor rechtsvinding is. De rechtspraktijk (en de dogmatiek) is niet gebaat bij een enge
definitie. Samenloop is een verzamelnaam voor situaties waarin rechtsregels elkaar
beïnvloeden, bijvoorbeeld omdat beide rechtsregels voor toepassing in aanmerking
(lijken te) komen als rechtsgrond voor een vordering. In de volgende hoofdstukken zal
steeds aan de hand van de omschrijving van Boukema zoals hierboven omschreven
worden getoetst of sprake is van samenloop.
3.3

Cumulatie, alternativiteit of exclusiviteit

De vraag wanneer sprake is van samenloop lijkt moeilijker te beantwoorden dan de
vraag hoe een eenmaal geconstateerde samenloop van rechtsregels moet worden
opgelost. Samenloop komt met regelmaat aan de orde in de rechtspraak, zowel
in feitelijke instanties als in cassatie. Er is een grote verscheidenheid aan (soorten)
regelingen binnen het civiele recht die kunnen samenlopen. Bekende voorbeelden
zijn de samenloop tussen wanprestatie enerzijds en onrechtmatige daad, bedrog,
dwaling of ongerechtvaardigde verrijking anderzijds. Ook de samenloop tussen het
algemene vermogensrecht en het bijzondere overeenkomstenrecht (waaronder het
arbeidsrecht) is met enige regelmaat aanleiding voor rechtspraak. Een andere veelvoorkomende vorm van samenloop binnen het civiele recht is de samenloop tussen
bijzondere onrechtmatige gedragingen en het algemene leerstuk van de onrechtmatige daad. Als voorbeeld wijs ik op misleidende reclame als bijzondere vorm van
een onrechtmatige gedraging.
3.3.1

Jurisprudentie

Ondanks deze grote verscheidenheid aan casusposities oordeelt de Hoge Raad al
sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw consistent over de uitgangspunten die
gehanteerd moeten worden in geval van samenloop. Al eerder is de term ‘vuist23
regels’ gevallen, deze zijn als volgt samen te vatten. Ingeval meerdere rechtsregels

19
20
21
22
23
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Boukema 1992, p. 6.
Brunner 1979, p. 5.
Boukema 1992, p. 6.
Konijn 1999, p. 60.
Snijders 1973, p. 453-454. Boukema noemt het geldingsregels (Boukema 1992 p. 4-5), Brunner lijkt
te voelen voor de term voorrangsregels (Brunner 1984, p. 18).

Cumulatie, alternativiteit of exclusiviteit

3.3.2
24

voor toepassing in aanmerking komen, is cumulatie uitgangspunt. Leidt cumulatie
tot een onlogisch of onpraktisch resultaat (Snijders), of is het in strijd is met het
systeem of de strekking van de wet (Boukema), dan bestaat een keuzemogelijkheid
voor de gerechtigde: alternativiteit. Ten slotte is het mogelijk dat uit een rechtsregel zelf volgt of onvermijdelijk voortvloeit dat de regel exclusieve werking heeft en er
dus geen keuzemogelijkheid bestaat. De Hoge Raad formuleert de hoofdregel onder
meer in 2007 als volgt:
“Uitgangspunt bij samenloop van meer op zichzelf toepasselijke rechtsgronden voor een door eiser
gesteld vorderingsrecht is dat deze cumulatief van toepassing zijn, met dien verstande dat, indien
die rechtsgronden tot verschillende rechtsgevolgen leiden welke niet tegelijkertijd kunnen intreden,
eiser daaruit naar eigen inzicht een keuze mag maken. Dit uitgangspunt leidt slechts uitzondering
indien de wet dat voorschrijft of onvermijdelijk meebrengt (vgl. HR 15 november 2001, nr. C01/082,
25
NJ 2003, 48).”

3.3.2

Cumulatie, alternativiteit en exclusiviteit: een nuancering

De hierboven geschetste uitgangspunten zijn in de literatuur lang onbestreden
26
gebleven. Wel is een aantal nuanceringen bepleit.
27

In de eerste plaats hebben Castermans en Krans betoogd dat de termen cumulatie en
alternativiteit beter vervangen kunnen worden door keuzevrijheid en keuzeplicht als
het gaat om de samenloop van vorderingsgrondslagen. Met de term keuzevrijheid
wordt tot uitdrukking gebracht dat het de belanghebbende vrijstaat om de verschillende gronden te kiezen voor zijn vordering. Niet alle grondslagen hoeven te worden toegepast, maar het mag wel. Kunnen de rechtsgevolgen van de verschillende

24

25

26
27

HR 16 december 1932, NJ 1933, p. 458 m.nt. EMM (Twentsche Bank/De Wilde), HR 28 juni 1957,
NJ 1957, 514 m.nt. LEHR (Manifattura Tessile/Amsterdamsche Bank), HR 6 maart 1959, NJ 1959,
349 m.nt. HB (Meinen/Nefkens), HR 21 december 1973, NJ 1974, 308 m.nt. WK (Mulder/Ronner),
HR 18 september 1992, NJ 1992, 747 (Keizer/Van Andel), HR 14 juni 2002, NJ 2003, 112 m.nt. JH
(Hofman/Colpro), HR 15 november 2002, NJ 2003, 48 m.nt JBMV (AVO/Petri Beheer), (impliciet)
HR 19 januari 2007, NJ 2007, 62 (A./X.).
HR 15 juni 2007, NJ 2007, 621 m.nt. KFH (Fernhout/Essent). Zie bijvoorbeeld ook HR 14 juni 2002,
NJ 2003, 112 m.nt. JH (Hofman/Colpro), r.o. 3.7, derde alinea (Bramer/Hofman Beheer). Over de
uitzondering, exclusiviteit, overweegt de Hoge Raad al in 1957 het volgende: “dat het middel terecht
tegen deze opvatting opkomt, dat geen grond bestaat om aan te nemen, dat wanneer iemand bij het
verrichten van een tweezijdige, een derde schadende, rechtshandeling zodanig heeft gehandeld
dat art. 1401 B.W. voor toepassing in aanmerking komt, de benadeelde niet op grond van dat artikel
schadevergoeding van hem zou mogen vorderen omdat hij ook de nietigheid van de handeling zou
kunnen inroepen ingevolge art. 1377 B.W.; dat dit alleen zou mogen worden aangenomen, indien
art. 1377 dit zou voorschrijven of onvermijdelijk zou meebrengen; dat dit echter niet het geval is.”
[Benadrukking JHB], HR 28 juni 1957, NJ 1957, 514 m.nt. LEHR (Manifattura Tessile/Amsterdamsche
Bank), p.1014, r.k. derde en vierde alinea. In 2002 is dit nog eens expliciet door de Hoge Raad
bevestigd: “Naar in rechtspraak van de Hoge Raad als uitgangspunt is aanvaard, kan van exclusieve werking slechts sprake zijn indien de wet zulks voorschrijft of onvermijdelijk meebrengt.” HR
15 november 2002, NJ 2003, 48 m.nt. JBMV, r.o. 3.7.2 (AVO/Petri Beheer).
Houben 2007b, p. 26, Nieuwenhuis 2007, p. 1; Konijn 1999 p. 62, Boukema 1992, p. 5, Brunner
1979, p. 18, Snijders 1973, p. 454, Boukema 1966, p. 22.
Castermans & Krans 2009 en Castermans & De Graaff 2013, p. 47 noot 9.
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grondslagen niet naast elkaar bestaan, heeft de belanghebbende de plicht om tussen de verschillende grondslagen te kiezen.
Ten tweede heeft Houben, in aanvulling op de vuistregels uit de jurisprudentie,
exclusiviteit onder verdeeld in de vordering die exclusief werkt en het resultaat dat
28
exclusief werkt. De vuistregels zijn op zich duidelijk, maar kunnen in de praktijk
toch moeilijkheden opleveren. Vooral de vraag of een rechtsregel exclusiviteit onvermijdelijk meebrengt is nogal eens onderwerp van geschil. De vraag of exclusiviteit in
een bepaling wordt voorgeschreven, is vaak wel duidelijk. ‘Onvermijdelijk meebren29
gen’ is een lastiger criterium. Houben beschrijft vijf arresten van de Hoge Raad uit
2006 en 2007 waarin de vraag naar de exclusiviteit telkenmale door de Hoge Raad
anders werd beoordeeld dan door het gerechtshof. Houben komt na analyse van deze
arresten tot een aantal conclusies over de wijze waarop de vuistregels moeten worden toegepast:
(i) Of de wet exclusiviteit onvermijdelijk meebrengt moet worden bekeken aan
de hand van de strekking van beide regelingen die voor toepassing in aanmerking
komen. Voor het bepalen van de strekking is de parlementaire geschiedenis belangrijk, maar niet doorslaggevend.
Het adagium lex specialis derogat legi generali is te grof en daarom niet bruikbaar,
zoveel staat wel vast. Het biedt zeer zeker niet in alle gevallen een oplossing en zet
de beoefenaar van het recht eerder op het verkeerde been. Als sprake is van een
bijzondere en algemene regeling (hetgeen eerst zal moeten worden vastgesteld),
dan zal moeten worden onderzocht of en zo ja, in hoeverre de bijzondere regeling
beperkter is dan de algemene en waar die beperking in bestaat. De beperking kan
erin gelegen zijn de belanghebbende minder rechten te verlenen dan de algemene
regeling doet. In dat geval zal de bijzondere regeling exclusief gelden ten opzicht
van de algemene regel. Zou immers geen exclusiviteit worden aangenomen, dan is
de specialis een dode letter geworden omdat de belanghebbende zich altijd op de
algemene regeling zal beroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kortere verjaringstermijnen bij bijvoorbeeld opzegging van de arbeidsovereenkomst of aanvaringen.
30
De Hoge Raad overweegt dat de korte verjaringstermijn van artikel 8:1793 BW
exclusieve werking heeft ten opzicht van de algemene verjaringstermijn ex artikel
3:310 BW bij onrechtmatige daad. De ratio van de bepaling is dat de feitelijke
toedracht bij aanvaring na langere tijd moeilijk te achterhalen is. Bovendien komt
de kortere verjaringstermijn uit internationale verdragen. De kortere verjaringstermijn beoogt dus degene die wordt aangesproken te beschermen. Er kan dus in
geval van een aanvaring wel een vordering op grond van artikel 6:162 BW worden
ingesteld, maar de kortere verjaringstermijn van artikel 8:1793 BW geldt dan wel.
Indien de algemene wettelijke regeling wordt aangevuld met een specifieke regeling,

28
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Houben 2007b, p. 26.
Houben 2007c.
Houben 2007c verwijst naar HR 15 juni 2007, NJ 2007, 621 m.nt. KFH (Fernhout/Essent).
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dan zal juist geen sprake zijn van exclusiviteit. In de woorden van Brunner: het
adagium lex specialis derogat legi generali gaat slechts op indien de rechtsgevolgen
van de bijzondere regeling in alle opzichten ongunstiger zijn voor degene die daar31
aan rechten ontleent.
De exclusiviteit beperkt zich dus tot die elementen die maken dat de bijzondere regel
exclusief is. Om bij het voorbeeld van de aanvaring te blijven: de kortere verjaringstermijn is bepalend, dus die werkt exclusief. Het is niet zo dat artikel 8:1793 BW het
algemene artikel 6:162 BW in zijn geheel verdringt.
(ii) indien sprake is van een samenloop tussen contractuele vorderingen en delictuele
vorderingen moet éérst worden bezien of de gedraging waarop de vordering is
gebaseerd ook los van het contract onrechtmatig is. Zo nee, dan staan alleen de
contractuele mogelijkheden de rechthebbende ten dienst. Zo ja, dan dient te worden
bezien of één van de twee regelingen (de contractuele of de onrechtmatige daad)
exclusieve werking heeft. Indien van exclusieve werking geen sprake is en dus een
keuzemogelijkheid voor de rechthebbende bestaat, geldt overigens ook dat de
32
contractuele beperkingen gelden bij een vordering uit onrechtmatige daad.
In een arbeidsrechtelijke zaak, heeft de Hoge Raad over dit laatste anders geoordeeld.
33
In het Pratt & Whitney-arrest ging het om een werkgever die voor een aantal werknemers een
ontslagvergunning had verkregen door onjuiste cijfers aan te leveren. Pas na ommekomst van de
verjaringstermijn voor een vordering op grond van art. 7:681 BW (zes maanden) kwamen de
werknemers achter de onjuistheid van de cijfers. Zij stelden primair dat deze verjaringstermijn pas
is gaan lopen op het moment van de ontdekking en subsidiair stelden zij een vordering in op basis
van onrechtmatige daad. De hierboven omschreven stappen volgend, oordeelt de Hoge Raad dat het
handelen van de werkgever niet alleen in de contractuele sfeer onjuist was, maar ook los daarvan
een onrechtmatige daad opleverde. De Hoge Raad gaat er, zonder expliciete overweging, van uit dat
de termijn om een op dat onrechtmatige handelen gebaseerde vordering in te stellen niet al na zes
34
maanden verjaart. De beperkingen in de contractuele bepalingen ten opzichte van de delictuele
vordering worden hier dus niet meegenomen anders dan de Hoge Raad in de (recentere) uitspraak
van 2 maart 2007.

(iii) bij de beantwoording van de vraag of aan een bepaling exclusieve werking moet
worden toegekend, speelt naast de aanwijzingen in de parlementaire geschiedenis de
strekking van de bepaling een rol. Het gaat dan om de vraag of de bepaling een
bepaald belang beoogt te beschermen. Zo zijn verjaringsbepalingen vaak opgesteld in
het belang van de verweerder. Dit belang is vaak een grond voor exclusiviteit of
inkleuring.

31
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Brunner 1979, p. 24.
HR 2 maart 2007, NJ 2007, 240 m.nt. Ma, JAR 2007/90 (Nutsbedrijf Westland/S.). In dit arrest ging het
om de samenloop tussen de artikel 2:9, 7:661 en 6:162 BW. In r.o. 3.4.1 overweegt de HR dat ook
als art. 6:162 BW als grondslag wordt gebruikt het toerekeningsvereiste moet worden ingekleurd
aan de hand van de genoemde bepalingen uit Boek 2 en 7 BW.
HR 3 december 1999, NJ 2000, 235, m.nt. PAS en JAR 2000/18 (Pratt&Whitney).
Zie over dit arrest en de samenloop van verjaringstermijnen uit het arbeidsrecht en het algemene
vermogensrecht ook Boot 2007.

101

3.3.3

Samenloop

3.3.3

Kritiek Bakels
35

Bakels heeft betoogd dat de klassieke drieslag cumulatie, alternativiteit en exclusiviteit niet meer in deze tijd past. Bakels suggereert in plaats daarvan een driestappenplan waarlangs de rechter kan beslissen in samenloopkwesties:
a) Als de wetgever of partijen zelf in de samenloop hebben voorzien dan moet die
keuze worden gerespecteerd, tenzij de werking van de maatstaven van redelijkheid
en billijkheid daaraan in de weg staan of sprake is van misbruik van bevoegdheid;
b) Is geen keuze gemaakt, dan zal de rechter moeten nagaan of de samenlopende
regels elkaar dermate beïnvloeden dat de rechtsgevolgen in het concrete geval
identiek zijn;
c) Is sprake van uiteenlopende rechtsgevolgen, dan moet de regel waarop eiser zijn
vordering of gedaagde zijn verweer uitleggen in het licht van (i) de samenlopende
regel, (ii) de maatstaven van redelijkheid en billijkheid en (iii) alle omstandigheden van het geval.
36

In het tweede deel van zijn tweeluik beschrijft Bakels een groot aantal uitspraken
van de Hoge Raad waarin volgens hem deze weg al wordt gevolgd.
Het is niet eenvoudig de verschillen met de klassieke leer te ontwaren. Het lijkt te
gaan om dezelfde uitgangspunten of gezichtspunten, bezien vanuit een ander invalshoek. Zo lijkt de eerste stap erg op exclusiviteit (voorgeschreven of onvermijdelijk
meegebracht door de wet), met dien verstande dat Bakels ook de partijen een rol
geeft. Aangenomen moet worden dat het dan alleen gaan om regels van regelend
recht en niet van dwingend recht. Stap 2 lijkt op de reflexwerking van Boukema (zie
dit hoofdstuk, paragraaf 3.2.2).
Stap 3 beoogt vervolgens de samenloop door middel van uitleg op te lossen.
Begrijp ik Bakels goed, dan kan de derde stap worden ingevuld door de klassieke
drieslag of via de maatstaf van de ‘onaanvaardbare doorkruisingsleer’. Deze laatste
37
leer vindt zijn oorsprong in de samenloop tussen publiek- en privaatrecht en komt
op het volgende neer. De overheid mag haar belangen jegens burgers ook behartigen
door privaatrechtelijke bevoegdheden te gebruiken zolang het gebruik van die privaatrechtelijke bevoegdheden de betrokken publiekrechtelijke regeling niet op
onaanvaardbare wijze doorkruist. Om te bepalen of dit zo is, moet onder meer
gekeken worden naar de inhoud en strekking van de publiekrechtelijke regeling, de
wijze waarop in het kader van die regeling de belangen van de burgers zijn beschermd.
Ook is van belang of de overheid een vergelijkbaar resultaat kan bereiken via de
publiekrechtelijke weg. Is dat het geval, dan is dat een aanwijzing dat geen plaats is
voor de privaatrechtelijke weg.

35
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Bakels 2009a, p. 342 e.v.
Bakels 2009b.
HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393 (Staat/Windmill).
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3.4.1

De doorkruisingsleer van Kroeze
38

Kroeze heeft in zijn dissertatie uit 2004 gepleit voor een ‘vennootschapsrechtelijke
doorkruisingsleer’ in het kader van het recht van aandeelhouders om afgeleide schade
te vorderen van derden. Het gaat dan niet om het privaatrecht dat het publiekrechtelijk domein infiltreert, maar om het privaatrecht dat het vennootschapsrecht in
39
uitzonderingsgevallen kan doorbreken. Hij formuleert het als volgt:
“Een aandeelhouder kan met succes een vordering tot rechtstreekse vergoeding van afgeleide
schade instellen indien jegens hem een specifieke zorgvuldigheidsnorm is geschonden, zoals een
onrechtmatige daad of een toerekenbare tekortkoming, en de vordering tot rechtstreekse vergoeding van afgeleide schade het vennootschapsrecht in een concreet geval niet op onaanvaardbare
wijze doorkruist. Van een onaanvaardbare doorkruising is in elk geval sprake (i) indien inbreuk
wordt gemaakt op de rangorde tussen die aandeelhouder en een of meer andere belanghebbenden bij het vermogen van de vennootschap waardoor deze belanghebbende(n) in concreto wordt
(worden) benadeeld, (2) indien aannemelijk is dat de aandeelhouder een vergelijkbaar resultaat
kan bereiken door gebruikmaking van de bevoegdheden die hij aan het vennootschapsrecht
ontleent of (3) indien aannemelijk is dat het toelaten van een vordering tot rechtstreekse vergoeding van afgeleide schade in strijd is met de gerechtvaardigde belangen van de vennootschap,
waaronder begrepen moet worden het belang dat de vennootschap heeft om van processueel
onhanteerbare situatie gevrijwaard te blijven.”

Het is verleidelijk deze maatstaf te projecteren op de verhouding bestuurdervennootschap. Dat kan in ieder geval niet één op één. Anders dan de aandeelhouder
heeft de bestuurder met een arbeids- of opdrachtovereenkomst van meet af aan
een dubbele band met de vennootschap. Het overeenkomstenrecht heeft dus al
bij aanvang een plaats verworven. Dit is niet zo in de verhouding aandeelhoudervennootschap. Daarbij komt dat indien sprake is van een arbeidsovereenkomst
sprake is van bijzonder overeenkomstenrecht. Het arbeidsrecht biedt de werknemer
(en dus ook de bestuurder-werknemer) bijzondere bescherming. De vanzelfsprekendheid waarmee in de doorkruisingsleer van Kroeze het vennootschapsrecht
voorrang heeft en het algemeen vermogensrecht de uitzondering is, kan daarom
voor de bestuurder niet opgaan.
Dit volgt ook uit de 15 april-arresten waarin de Hoge Raad overweegt dat een deel
van het beschermende ontslagrecht (te weten de opzegverboden) en de contractsvrijheid standhouden. Het vennootschapsrecht heeft dus niet onbeperkt voorrang.
3.4

Het leerstuk van de gemengde overeenkomsten

3.4.1

Inleiding

In het voorgaande is beschreven hoe de samenloop van rechtsvorderingen, of gronden daarvoor, met behulp van jurisprudentiële vuistregels wordt opgelost. Het leerstuk van samenloop is nuttig voor het oplossen van eventuele strijdigheden tussen

38
39

Kroeze 2004 p. 61 e.v.
Kroeze 2004, p. 63.
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toepasselijke arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke regels in een concrete
casus. Daarnaast is, voor een meer algemene duiding van de hybride verhouding
tussen de bestuurder en ‘zijn’ vennootschap, de theorie over de gemengde overeenkomst dienstig.
Gemengde contracten zijn die overeenkomsten die voldoen aan de omschrijving van
40
twee of meer benoemde overeenkomsten. Een bekend voorbeeld, afkomstig uit de
parlementaire geschiedenis, is een overeenkomst die zowel trekken heeft van de
arbeidsovereenkomst als van een huurovereenkomst (de inwonende conciërge). Het is
de vraag wanneer sprake is van één overeenkomst. Deze vraag wordt in de literatuur
niet eenduidig beantwoord. Is sprake van verschillende nauw met elkaar verband
houdende overeenkomsten die toch elk afzonderlijk en volledig een benoemd contract
vormen, dan is geen sprake van een gemengde overeenkomst, aldus Hartkamp en
41
Sieburgh in hun bewerking van de Asser-serie. Heerma van Voss waarschuwt eveneens voor de afzonderlijke contracten met enige economische samenhang (zelfs in één
akte opgenomen of op dezelfde dag gesloten en met enige samenhang). Deze dienen niet te worden beschouwd als een gemengd contract: één complex van bedingen dat uiteenvalt in van elkaar onafhankelijke contracten is geen gemengd contract,
er moet echt sprake zijn van één overeenkomst die aan de definitie van meerdere
42
benoemde contractstypen voldoet. Ook indien verschillende bedingen tegelijkertijd
zijn gemaakt of in één stuk staan, kan er nog steeds sprake kan zijn van onafhankelijke
43
overeenkomsten. Andersom geredeneerd kunnen ook bedingen die niet in één stuk
44
staan wel een gemengde overeenkomst vormen. Castermans en Krans wijzen erop
dat het niet uit zou moeten maken of het samenstel van bedingen in één of in meerdere
45
overeenkomsten is opgenomen. Ter ondersteuning verwijzen zij naar een arrest uit
1987 waar de Hoge Raad te oordelen kreeg over een complex van overeenkomsten met
betrekking tot een benzinestation (huurovereenkomst, afname contracten, smeeroliecontract en exploitatiecontract). De Hoge Raad neemt daarin afstand van de gedachte
dat sprake moet zijn van één overeenkomst waarin alle bedingen zijn opgenomen. Ook
een complex van overeenkomsten kan een gemengde overeenkomst zijn.
Het beslissende criterium is naar mijn idee te vinden in de toelichting van Meijers
46
op artikel 6:215 BW:
“In de eerste plaats kan tussen complexen van bedingen die elk een afzonderlijke overeenkomst
zouden kunnen vormen, een zodanig verband bestaan dat zij als één overeenkomst moeten worden beschouwd”

40
41
42
43
44
45
46
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Asser/Hartkamp & Sieburgh (6-III*) 2010, nr. 67.
Asser/Hartkamp & Sieburgh (6-III*) 2010, nr. 67.
Losbladige Arbeidsovereenkomst, Heerma van Voss, artikel 7:610, aant. 6.1.
Toelichting Meijers, p. 738, voetnoot 2.
Castermans & Krans 2003, p. 105. Anders: Losbladige Arbeidsovereenkomst, Heerma van Voss, artikel
7:610, aant. 6.1. en - impliciet - Verhulp 2012, (T&C Arbeidsrecht, 7e druk), artikel 7:610 aant. 3.
HR 19 juni 1987, NJ 1988, 72 m.nt. PAS (Esso/Pols).
Toelichting Meijers, p. 739. Ook geciteerd in de Losbladige Verbintenissenrecht, S. Verbeek-Meinhardt, artikel 6:215 BW, aant. 5.
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en
“(…) menging kan zich voordoen als gevolg van het feit dat de kenmerkende eigenschappen
van de contractstypen veelal uit verschillende gezichtshoeken worden bepaald; hierdoor kan het
voorkomen dat eenzelfde element van een concrete overeenkomst ertoe medewerkt het contract zowel onder het ene als onder het andere type te doen vallen. Aldus kan de arbeid die de
arbeider krachtens een arbeidsovereenkomst moet vervullen, bestaan in de nakoming van een
last; of de contraprestatie van een werkgever kan bestaan in het verstrekken van het genot van
een woning, waardoor de overeenkomst tegelijk een huur van een huis en een arbeidsovereenkomst wordt.”

Allereerst valt op dat Meijers de situatie aanhaalt waarin de te verrichten arbeid
bestaat in de nakoming van een last. Dit kan worden doorgetrokken naar de
rechtsbetrekking van de bestuurder zoals door Rood voorgestaan: de te verrich47
ten arbeid bestaat in het vervullen van het bestuurderschap.
Ik leid uit dit citaat verder twee vormen van een gemengde overeenkomst af: (i)
tussen twee of meerdere benoemde overeenkomsten bestaat een zodanig verband
dat zij als één overeenkomst worden beschouwd of (ii) één of meerdere van de verbintenissen die uit de benoemde overeenkomsten voortvloeien vormen op zichzelf
ook een benoemd contract. Wanneer nu sprake is van ‘een zodanig verband’ hangt
naar mijn idee niet af van de vraag of hetgeen partijen overeengekomen zijn in één
document staat of niet, maar van de vraag of alle elementen van de gemengde overeenkomst voor beide partijen van doorslaggevend belang zijn. Met andere woorden
als één van de benoemde overeenkomsten zou wegvallen, dan zouden er nog steeds
één of meerdere volledige benoemde overeenkomsten overblijven, maar zou het
samenstel van bedingen niet meer voldoen aan wat partijen hebben beoogd. Niet
alle elementen zijn dus van doorslaggevende betekenis en dientengevolge is dan
geen sprake van een gemengde overeenkomst.
Dit geldt tot op zekere hoogte voor de bestuurder. Vaak zal de essentie van de
arbeidsovereenkomst zijn het vervullen van het bestuurderschap. Dit kan anders als
de werknemer het bestuurderschap ‘erbij doet’.
3.4.2

Artikel 6:215 BW

In het oude BW was de gemengde overeenkomst niet geregeld. Bij gebrek aan een
wettelijke regeling is, net als bij samenloop, gezocht naar een regel voor het bepalen
van toepasselijke regels indien twee of meerdere benoemde overeenkomsten ver48
tegenwoordigd zijn in één overeenkomst. Dit heeft geleid tot drie theorieën:

47

48

Rood 1993, p. 46. Vgl. hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.2. Ook Heerma van Voss geeft in zijn toelichting
op artikel 7:610 BW lastgeving als voorbeeld: Losbladige Arbeidsovereenkomst, Heerma van Voss,
art. 7:610, aant. 6.3. Verwarrend is dat hij in zijn bewerking van de Asser-serie schrijft dat hij
samenloop van een arbeidsovereenkomst en lastgeving, zonder verder motivering, uitgesloten
acht: Asser/Heerma van Voss (7-V*) 2012, nr. 45.
Asser/ Hartkamp & Sieburgh (6-III) 2010, nr. 68, en Verbintenissenrecht, S. Verbeek Meinhardt,
artikel 6:215, aant. 1.
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Eén mogelijkheid is ervan uit te gaan dat één contractstype overheersend is zodat
de voor dat contract geldende regels moeten worden toegepast, de absorptietheorie.
Een andere theorie is de cumulatietheorie (ook combinatietheorie genoemd). Hierbij
is net als bij samenloop het uitgangspunt dat alle voor de in aanmerking komende
benoemde contracten gestelde regels naast elkaar worden toegepast. Ten slotte is er
de sui generis-theorie: de gemengde overeenkomst is een (onbenoemde) overeenkomst
sui generis waarop de wettelijke bepalingen betreffende de aanverwante benoemde
contracten naar analogie kunnen worden toegepast.
49

Per 1 januari 1992 is artikel 6:215 BW ingevoerd met als uitdrukkelijk doel een
vuistregel te geven voor gemengde contracten. De vuistregel geeft niet meer dan een
eerste aanwijzing voor concrete gevallen, uitlegproblemen zijn voorbehouden aan de
50
rechter. Artikel 6:215 BW luidt als volgt:
“Voldoet een overeenkomst aan de omschrijving van twee of meer door de wet geregelde bijzondere soorten van overeenkomsten, dan zijn de voor elk van die soorten gegeven bepalingen naast
elkaar op de overeenkomst van toepassing, behoudens voor zover deze bepalingen niet wel verenigbaar zijn of de strekking daarvan in verband met de aard van de overeenkomst zich tegen
toepassing verzet.”

Net als bij samenloop is cumulatie dus de hoofdregel. Dit is alleen anders als de regels
elkaar niet goed verdragen of de aard van de overeenkomst zich tegen toepasse51
lijkheid van beide regelingen verzet. De uitzonderingen op de hoofdregel cumulatie
zoals beschreven in artikel 6:215 BW, tweede zinsnede, luiden: “niet wel verenigbaar zijn” of “de strekking van de bepalingen verzet zich in verband met de aard van
de overeenkomst tegen toepassing”. Deze uitzonderingen lijken minder strikt dan de
uitzonderingen op de hoofdregel cumulatie bij samenloop zoals hierboven onder 3.3
uiteengezet: alleen als de wet exclusiviteit voorschrijft of onvermijdelijk meebrengt.
Castermans en Krans wijzen erop dat deze conclusie niet getrokken mag worden
gelet op de parlementaire geschiedenis. In de memorie van toelichting bij de invoeringswet van Boek 6 BW is opgemerkt dat artikel 6:215 BW moet worden gezien
als “een uitdrukking van wat in elk geval sinds 1992 voor samenloop van wetsbepalin52
gen in het algemeen geldt.”
3.4.3

Artikel 7:610 lid 2 BW

Voor de samenloop van een aantal benoemde contracten heeft de wetgever specifieke (voorrangs)regels opgenomen. Voor de arbeidsovereenkomst is dat artikel
7:610 lid 2 BW:

49
50
51
52
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Wet van 22 november 1991, Stb. 1991, 600.
Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3,5 en 6), p. 1432 (memorie van toelichting).
Castermans & Krans 2003, p. 104.
Castermans & Krans 2003, p. 107 en Castermans & Krans 2007, p. 78.
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“Indien een overeenkomst zowel aan de omschrijving van lid 1 voldoet als aan die van een andere
door de wet geregelde bijzondere soort van overeenkomst, zijn de bepalingen van deze titel en de
voor de andere soort van overeenkomst gegeven bepalingen naast elkaar van toepassing. In geval
van strijd zijn de bepalingen van deze titel van toepassing.”

Dit is in feite een herhaling van artikel 6:215 BW, met dien verstande dat artikel
7:610 lid 2 BW een regel geeft voor het geval de verschillende regels met elkaar
in strijd zijn: het arbeidsovereenkomstenrecht prevaleert dan. Dit laatste is voor
de wetgever reden geweest bij de vaststelling van titel 10 van Boek 7 BW deze
bepaling te handhaven. In het voorontwerp van titel 7:10 was de oorspronkelijke
bepaling artikel 7A:1637c lid 1 BW geschrapt omdat het nieuwe artikel 6:215 BW
53
al een algemene regel gaf. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel
dat uiteindelijk naar de Tweede Kamer is gezonden, stelt de regering dat gelet op
de specifieke regeling die artikel 7:610 lid 2 BW geeft, wel behoefte blijft bestaan
54
aan het arbeidsrechtelijke artikel. Indien sprake is van een gemengde overeenkomst en één van de betrokken benoemde overeenkomsten is een arbeidsovereenkomst, dan is dus cumulatie het uitgangspunt, tenzij sprake is van strijdigheid
van regels. ‘Strijd’ is weer een ander criterium dan ‘niet wel verenigbaar zijn’ (artikel
6:215 BW) of ‘exclusiviteit voorschrijven of onvermijdelijk meebrengen’ (vuistregels
bij samenloop). In de wetsgeschiedenis is geen aanknopingspunt te vinden dat ook
daadwerkelijk bedoeld is een ander criterium aan te leggen dan het in artikel 6:215
BW genoemde criterium. Zoals hierboven omschreven, moet dat criterium hetzelfde
worden begrepen als de vuistregels bij samenloop. Vermeldenswaardig is nog dat uit
de parlementaire geschiedenis bij de totstandkoming van het oorspronkelijke artikel
7A:1637c lid 1 BW blijkt dat het artikel vooral is bedoeld om de vraag op te lossen
wat nu de verhouding is tussen het arbeidscontract en de overeenkomst van lastgeving. Expliciet is overwogen bij strijd voorrang aan de arbeidsovereenkomst te geven
55
om ontduiking van het arbeidsrecht tegen te gaan.
56

In de vroege wetsgeschiedenis van het Wetboek van Koophandel 1929 overweegt
de wetgever dat de bestuurder een dubbelslachtige rechtsbetrekking heeft met de
vennootschap. Over de samenloop zegt de wetgever dat de arbeidsovereenkomst niet
mag afwijken van bepalingen in de statuten en omgekeerd, de statuten geen bepalin57
gen mogen bevatten die niet in een arbeidsovereenkomst zouden mogen staan.
3.4.4

Artikel 6:216 BW

Artikel 6:216 BW is een schakelbepaling die de afdelingen 6.5.1, 2 en 3 BW van
overeenkomstige toepassing verklaart op andere meerzijdige vermogensrechtelijke
rechtshandelingen voor zover de strekking van de betrokken bepalingen in verband

53
54
55
56
57

Voorontwerp titel 7:10 NBW d.d. 25 juli 1989, te kennen uit SER-advies 91/20 d.d. 20 september
1991.
Kamerstukken II 1993/94, 23 438, nr. 3, p. 15.
Vlg. hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.1.3 en de vindplaatsen aldaar.
Wetsontwerp 1910, Belinfante 1929.
Vgl. hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.4.2.
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met de aard van de rechtshandeling zich daartegen niet verzet. Artikel 6:215 BW kan
krachtens deze schakelbepaling ook buiten het overeenkomstenrecht werken. Het
moet dan, conform de schakelbepaling wel gaan om, vermogensrechtelijke meerzijdige
rechtshandelingen. Daaronder valt het personenrecht noch het rechtspersonenrecht.
Dit zou betekenen dat artikel 6:215 BW, en in het verlengde daarvan de specialis artikel
7:610 lid 2 BW, geen rol zouden kunnen spelen bij het duiden van de hybride verhouding tussen de bestuurder en de vennootschap. In die verhouding speelt immers naast
het (arbeids)overeenkomstenrecht het rechtspersonenrecht een rol. Deze conclusie
zou te kort door de bocht zijn; er is geen waterscheiding tussen het vermogensrecht en
58
het rechtspersonenrecht. Zie bijvoorbeeld de opvattingen van Timmerman hierover,
die van mening is dat de verhouding tussen de bestuurder en de vennootschap een
gemengde rechtsbetrekking is, te vergelijken met de gemengde overeenkomst. De
consequentie het aannemen van een gemengde overeenkomst, toepasselijkheid van
artikel 7:610 lid 2 BW en daarmee voorrang voor de arbeidsovereenkomstenrechtelijke regels, aanvaardt hij overigens niet. Ook Slagter vindt dat rechtspersonenrecht
59
vermogensrecht is, met uitzondering van een aantal onderdelen. Overigens is onbestreden dat de bepalingen over rechtshandelingen in het algemeen uit Boek 3 BW
wel van toepassing zijn op besluiten van (organen) van de vennootschap, omdat dit
60
ook rechtshandelingen betreffen.

58
59
60
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Timmerman 1985, p. 6 en Timmerman 1991, p. 191 zoals weergegeven in hoofdstuk 1, paragraaf
1.4.1.
Slagter 1992, p. 6.
Zie bijvoorbeeld Losbladige Verbintenissenrecht, S. Verbeek-Meinhardt, artikel 6:216, aant. 7, Hierin
worden besluiten van rechtspersonen zelfs meerzijdige rechtshandelingen genoemd. Ook Boukema wijst op de toepasselijkheid van Boek 3 BW op besluiten, tenzij Boek 2 BW specifieke regels
geeft. Boukema 1992, p. 35/36.

HOOFDSTUK 4

Benoeming en het aangaan van de
arbeidsovereenkomst

4.1

Inleiding
1

Tot de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht, is de contractuele verhouding tussen elke bestuurder en zijn vennootschap doorgaans een arbeidsovereenkomst (zie ook hoofdstuk 1 paragraaf 1.3.1. De Wet bestuur en toezicht voegt aan
artikel 2:132 BW een derde lid toe waarin is opgenomen dat de rechtsverhouding
tussen de bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap en die vennootschap
2
niet als arbeidsovereenkomst kwalificeert. De beursgenoteerde bestuurder, met uitzondering van bestuurders die onder het overgangsrecht vallen, verricht zijn werkzaamheden op basis van een opdrachtovereenkomst, net als de arbeidsovereenkomst
een benoemde duurovereenkomst, geregeld in Boek 7 BW.
In dit hoofdstuk wordt het samenspel tussen de benoeming en het aangaan van de
contractuele relatie nader bestudeerd. Uitgangspunt is daarbij dat een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Waar relevant zal worden stilgestaan bij de opdrachtovereenkomst en de positie van de beursgenoteerde bestuurder.
Zowel in jurisprudentie als in literatuur gaat de meeste aandacht uit naar de verhouding vennootschapsrecht-arbeidsrecht in ontslagsituaties. In de afgelopen jaren is ook
de belangstelling voor de beloning/bezoldiging toegenomen, met name waar het gaat
om de hoogte van de beloningen. De start van de verhouding tussen partijen, de
benoeming en het aangaan van de (arbeids)overeenkomst, komt beduidend minder
aan bod. Als de benoeming al aan de orde komt, is dat in het kader van een ontslag
waarbij de bestuurder zich op het standpunt stelt nimmer bestuurder geweest te zijn

1
2

Wet van 6 juni 2011, Stb. 2011, 275 (Kamerstukken II 2008/09, 31 948, nr. 2). Inwerkingtreding
1 januari 2013.
Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.6 over de totstandkoming van dit nieuwe lid. Zie verder o.m.:
Dortmond, Kroeze & Nowak 2010, p. 57-58, Nicolai & Koster 2010, Heerma van Voss 2010, Van
Marwijk Kooij 2010.
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omdat een geldig benoemingsbesluit ontbreekt en langs die weg meer ontslagbescher3
ming probeert te realiseren. De inzet is dan veelal een bevoegdheidskwestie, of de
4
toepasselijkheid van artikel 6 BBA. Een enkele keer komt de benoemingskwestie aan
5
de orde in procedures over het doorhalen van een registratie in het handelsregister.
Ook kan de vraag naar de benoeming aan de orde komen indien een bestuurder aan6
sprakelijk wordt gesteld op grond van Boek 2 BW. De vraag wat de gevolgen van
gebreken in het benoemingsbesluit zijn voor (het bestaan van) de arbeidsovereenkomst is nimmer in de jurisprudentie aan de orde geweest. Ook in de in de literatuur
ontwikkelde theorieën over de duiding van de dubbele band tussen de vennootschap
en haar bestuurder/werknemer wordt weinig (fundamentele) aandacht besteed aan
7
het ontstaan van de relatie.
Dit hoofdstuk tracht deze leemte op te vullen en poogt een antwoord te geven op
de vraag welke juridische verhoudingen tot stand komen door welke (rechts)
handelingen en hoe die zich tot elkaar verhouden. Eerst wordt in paragraaf 4.2 kort
stilgestaan bij de benoeming en het aangaan van de arbeidsovereenkomst in het
algemeen. In paragraaf 4.3 komt de spanning tussen beide rechtshandelingen aan de
orde. Na een overzicht van de opvattingen in de literatuur over de verhouding
benoeming/aangaan arbeidsovereenkomst (4.3.1) wordt stilgestaan bij mogelijke
gebreken in de benoeming of het sluiten van de arbeidsovereenkomst en bij de vraag
of eventuele problemen kunnen of zouden moeten worden opgelost aan de hand
van het samenloopleerstuk of het leerstuk van de gemengde overeenkomst (4.3.2).
4.2

De benoeming en het aangaan van de arbeidsovereenkomst

4.2.1

De benoeming

Zonder benoeming geen bestuurderschap. Benoeming kan alleen geschieden op de
8
door de wet limitatief voorgeschreven wijzen. Een bestuurder kan op drie manieren
worden benoemd: in de akte van oprichting, door de Ondernemingskamer in het
kader van een enquêteprocedure en door een besluit van het bevoegde orgaan (de

3

4
5
6
7
8
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Zie: Hof Amsterdam 29 maart 1990, NJ 1991, 81 (Anholt/Fast Foto); Ktr. Haarlem 29 september
1995, JAR 1995/240 (Van Wel/Klavervier); Ktr. Enschede, 3 juli 1998, JAR 1998/179 en JOR 1999/2
(Huls/Fibex); Hof Den Haag, 8 juli 1999, JAR 1999/177 (Van den Meerendonk/Breur) Rb. OostNederland 20 maart 2013, JAR 2013/132 (Sensient/Broekhuis); Rb. Roermond (ktr.) 5 februari 2008,
JAR 2008/85 m.nt. Beltzer (Verstraaten/Flextronics); Rb. Zutphen (ktr.) 28 februari 2008, JAR 2008/
177 (Fassin); Ktr Rotterdam (vzr.) 9 januari 2014, JAR 2014/96 (Van Keulen/Q-Shipping).
Zie: Hof Amsterdam 23 oktober 2003, JOR 2004/7 en JAR 2003/277 (Volgers/Invensys); Rb. Arnhem
(vzr.), 6 april 2007, JIN 2007/299 (Wavrega).
Zie: HR 2 juni 1977, NJ 1978, 238 m.nt. Ma (Jacobus Recourt); HR 15 december 2000, NJ 2001, 109
m.nt. Ma, JOR 2001/1 m.nt. Van den Ingh (Van Ekelenburg/Squamish).
Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem 6 juli 2004, JOR 2006/173 m.nt. Dings (Lammers/Curator).
Zie hoofdstuk 1 paragraaf 1.4 en de literatuurverwijzingen aldaar.
De artt. 2:132, 162, 242, 272 en 356 BW waarin de benoeming van bestuurders van vennootschappen is geregeld zijn conform artikel 2:25 BW van dwingend recht.
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4.2.1

algemene vergadering of de raad van commissarissen). De drie vormen worden
hieronder besproken. De benoeming bij besluit is de meest voorkomende vorm van
benoeming. Daar wordt in dit hoofdstuk dan ook de meeste aandacht aan besteed.
4.2.1.1

Benoeming bij besluit

Inleiding
Een bestuurder kan ingeschreven staan in het handelsregister als bestuurder en al
jarenlang optreden als bestuurder, als er geen benoemingsbesluit is, is hij géén
bestuurder geweest. Dat zonder benoemingsbesluit geen benoeming tot stand is
9
gekomen is door de Hoge Raad al in 1977 uitgemaakt in de Jacobus Recourt-zaak. De
Hoge Raad overweegt in dat arrest dat het feit dat de secretaris-penningmeester
ingeschreven heeft gestaan in het handelsregister en zonder protest van de leden zijn
functie heeft uitgeoefend, een benoemingsbesluit niet kon vervangen. Dit oordeel
10
is in 2000 door de Hoge Raad geëxpliciteerd:
“De aard van de regel dat de benoeming van een bestuurder van een naamloze of besloten vennootschap geschiedt door de algemene vergadering van aandeelhouders, tenzij de benoeming geschiedt
door de raad van commissarissen (artikel 2:132 en 2:242 BW), brengt mee dat niet kan worden
aanvaard dat degene die, ondanks het ontbreken van een dergelijk besluit, op grond van verklaringen of gedragingen van de vennootschap heeft aangenomen dat hij tot bestuurder van de vennootschap is benoemd, als bestuurder van de vennootschap moet worden aangemerkt. De aard van de
genoemde bepalingen verzetten zich evenzeer ertegen dat wordt aangenomen dat de vennootschap
het recht kan verwerken zich ertegen te verzetten dat degene die, ondanks het ontbreken van een
benoemingsbesluit, meent dat hij tot bestuurder van de vennootschap is benoemd als zodanig moet
worden aangemerkt.”

Kortom, geen ‘wezen voor schijn’.
Er zijn geen vormvereisten voor het benoemingsbesluit, tenzij de statuten dat
bepalen of er bijzonder wettelijke vereisten zijn. Het benoemingsbesluit hoeft dus
niet schriftelijk te zijn, hoewel dat natuurlijk wel aan te raden is om misverstanden te
11
voorkomen. Is sprake van besluitvorming buiten vergadering, dan is het besluit

9

10

11

HR 2 juni 1977, NJ 1978, 238 m.nt. Ma (Jacobus Recourt). Deze zaak ging om een coöperatieve
vereniging, maar de overwegingen met betrekking tot de besluitvorming en de benoeming is
evenzeer toepasbaar op vennootschappen.
HR 15 december 2000, NJ 2001, 109, m.nt. Ma en JOR 2001/1 (Van Ekelenburg/Squamish). Vgl. HR
6 januari 2012, NJ 2012, 336 m.nt. Van Schilfgaarde (Imeko/Breesch), waarin is uitgemaakt dat een
commissaris die voor zekere tijd bestuurswerkzaamheden verricht geen bestuurder is. Daarvoor
is een benoemingsbesluit nodig. Zie ook HR 9 januari 2015, JAR 2015/35 (Hato/ACU). In deze
Curaçaose zaak is sprake van een titulair directeur die niet kan worden aangemerkt als ‘uitvoerend
bestuurder’ in de zin van het BW. Daarom valt hij ook niet onder de, ook op Curaçao bestaande,
uitzondering op het algemeen opzegverbod.
Vgl. Hof Amsterdam 23 oktober 2003, JAR 2003/277 en JOR 2004/7 (Volgers/Invensys) waarin wordt
geoordeeld dat het benoemingsbesluit niet schriftelijk hoeft te zijn, maar de vennootschap wel
moet kunnen aantonen dat het besluit is genomen. De enkele inschrijving in het handelsregister
is daar doorgaans onvoldoende voor.
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12

alleen geldig indien schriftelijk gestemd is (artikel 2:128 en 238 BW). Het bestaan
van het benoemingsbesluit kan worden bewezen door verschillende feiten en
omstandigheden. De scheidslijn tussen ‘wezen voor schijn’ en feiten en omstandigheden die bewijzen dat er een benoemingsbesluit is, is soms dun. De volgende
13
omstandigheden spelen blijkens lagere jurisprudentie al dan niet een rol:
– Dat partijen in de arbeidsovereenkomst hebben opgenomen dat de werknemer
zal worden benoemd, is niet voldoende bewijs dat een benoemingsbesluit is
14
genomen. Omgekeerd wijst het feit dat de werknemer een arbeidsovereenkomst
waarin zijn functie ‘statutair bestuurder’ staat, weigert te tekenen een aanwijzing
15
op dat géén benoemingsbesluit bestaat.
– Verwijzingen naar het benoemingsbesluit in andere documenten, zoals e-mailcor16
respondentie, levert een aanwijzing op dat het benoemingsbesluit bestaat. Een
schriftelijk vastlegging van het besluit in een notariële akte is niet voldoende. Het
gaat in de betreffende zaak om een besluit dat buiten vergadering is genomen. Van
een schriftelijk uitbrengen van de stemmen is in deze zaak niet gebleken. Het
vastleggen van het besluit in de notariële akte kan de schriftelijke stemmen niet
17
vervangen. Dat kan alleen als er slechts één aandeelhouder is.
– Een enkele inschrijving in het handelsregister levert geen bewijs dat er een
18
benoemingsbesluit is. Hebben echter alle aandeelhouders de inschrijving ondertekend dan is het inschrijfformulier gelijk te stellen aan een aandeelhouders19
besluit.
– Een aparte categorie omstandigheden wordt gevormd door de gedragingen van
de bestuurder. In een tweetal lagere uitspraken is waarde gehecht aan de
omstandigheid dat de bestuurder zich heeft gedragen als bestuurder, bijvoorbeeld
door in- en uitschrijvingen in het handelsregister als bestuurder te verrichten,
volmachten af te geven en jaarrekeningen en andere vennootschapsrechtelijke
20
stukken te ondertekenen als bestuurder. Hier lijkt de lijn met ‘wezen voor schijn’
dun, maar dat valt bij nader beschouwing mee. In het hierboven geciteerde
Jacobus Recourt-arrest ging het om iemand die zich op het standpunt stelde dat

12

13
14
15
16
17
18
19

20
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Uit het arrest Jansen Pers, HR 10 maart 1995, NJ 1995, 595 m.nt. Ma, blijkt dat aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan als er slechts één aandeelhouder is die zijn besluit heeft vastgelegd
(bijvoorbeeld door ondertekening van een inschrijving in het handelsregister).
Een enkele keer wordt niet uitdrukkelijk stilgestaan bij de omstandigheden: Rb. Zutphen (ktr.)
28 februari 2008, JAR 2008/177 (Fassin).
Hof Amsterdam 29 maart 1990, NJ 1991, 81 (Anholt/Fast Foto).
Hof Den Haag 8 juli 1999, JAR 1999/177 (Van den Meerendonk/Breur).
Hof Amsterdam 23 oktober 2003, JAR 2003/277 en JOR 2004/7 (Volgers/Invensys).
Hof Arnhem 6 juli 2004, JOR 2006/173 m.nt. Dings (Lammers/Curator). Vgl over dit laatste punt ook
HR 10 maart 1995, NJ 1995, 595 (Jansen Pers).
Hof Den Haag 28 september 1999, JOR 1999/252 (Mefigro/Curator) en Hof Amsterdam 23 oktober
2003, JAR 2003/277 en JOR 2004/7 (Volgers/Invensys).
Ktr. Haarlem 29 september 1995, JAR 1995/240 (Van Wel/Klavervier); Rb. Rotterdam (ktr. vzr.)
9 januari 2014, JAR 2014/96 (Van Keulen/Q-Shipping). De kantonrechter Enschede formuleert het
in het geval er één aandeelhouder is, geparafraseerd, als volgt. De wil van de aandeelhouder blijkt
uit de ondertekening door de aandeelhouder. Formele vereisten die wellicht kleven aan besluitvorming buiten vergadering spelen bij een vennootschap met slechts één aandeelhouder geen rol.
Hof Amsterdam 23 oktober 2003, JAR 2003/277 (Volgers/Invensys) en JOR 2004/7; Rb. Rotterdam
(ktr. vzr.) 9 januari 2014, JAR 2014/96 (Van Keulen/Q-Shipping).
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hij bestuurder was en dat hij dat had mogen aannemen op grond van de gedragingen van de vennootschap. In de aangehaalde lagere jurisprudentie gaat het
om werknemers die zich in het licht van hun ontslag ‘opeens’ op het standpunt
stellen dat zij nooit zijn benoemd. De omstandigheid dat zij zich wel jarenlang
hebben gedragen als statutair bestuurder, dragen bij aan de aannemelijkheid dat
er wel degelijk een benoemingsbesluit was (en dat zij dat benoemingsbesluit
hadden geaccepteerd). Overigens zijn die omstandigheden niet altijd bepalend,
vgl. de Venlose uitspraak waarin de omstandigheid dat de werknemer ‘bestuurs21
taken deed’, terzijde wordt geschoven.
Doorgaans zijn het de feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang die kunnen dienen tot bewijs van het bestaan van een benoemingsbesluit. Een voorbeeld van
een casus waarin geen schriftelijk benoemingsbesluit bestaat, maar toch door de
rechter is aangenomen dat de bestuurder rechtsgeldig is benoemd, is te kennen uit
22
een uitspraak van het Hof Amsterdam uit 2007. Het hof vindt de volgende omstandigheden in samenhang doorslaggevend: de bestuurder was aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering waarin hij is voorgesteld als bestuurder, onbestreden was dat alle
aandeelhouders aanwezig waren en op grond van de statuten geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen, de aanwezigheid van de bestuurder
bij die vergadering maakt voorts dat hij heeft ingestemd met de benoeming en ten
slotte is er ook een door de bestuurder zelf ondertekende inschrijving bij het handelsregister.
23

Een stilzwijgende benoeming ten slotte is niet mogelijk.

Aanvaarding door de bestuurder
Is eenmaal vastgesteld dat er een benoemingsbesluit is, dan zal de bestuurder wel
met zijn benoeming moeten instemmen om de benoeming tot stand te laten komen.
Een besluit van een orgaan van de vennootschap heeft primair interne werking en
vestigt, wijzigt of doet teniet een rechtsbetrekking binnen het verband van de ven24
nootschap. Dit is anders voor (in)directe extern werkende besluiten. Deze besluiten
kunnen worden gezien als een rechtstreeks tot een wederpartij gerichte rechtshandeling van de rechtspersoon. De wederpartij moet daarvan wel in kennis gesteld
25
worden, artikel 3:37 lid 3 BW; de mededeling is geen rechtshandeling. Een besluit
met indirect externe werking is een besluit dat niet zelf tot een wederpartij is gericht.
26
Wel is (het nemen van) dat besluit een vereiste voor een zodanige rechtshandeling.

21
22
23
24
25
26

Rb. Roermond (ktr.) 5 februari 2008, JAR 2008/85 m.nt. Beltzer (Verstraaten/Flextronics).
Hof Amsterdam 1 maart 2007, JAR 2007/106 (Metier Plancon). Zie bijvoorbeeld ook Rb. OostNederland 20 maart 2013, JAR 2013/132 m.nt. Wiersma (Sensient/Broekhuis).
Handboek 2013 nr. 247 en, gemotiveerd, Van den Ingh in zijn noot onder HR 15 december 2000,
JOR 2001/1 (Van Ekelenburg/Squamish).
Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 98, p. 315. Zie hierover ook hoofdstuk 1, paragraaf
1.2.3.
Asser/Van der Grinten/Maeijer (2-II) 1997, nr. 149. In gelijke zin de nieuwe bewerkers: Asser/
Maeijer & Kroeze (2-I*) 2015, nr. 322.
Asser/Van der Grinten/Maeijer (2-II) 1997, nr. 125.
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Een direct extern werkend besluit is wel rechtstreeks tot een wederpartij gericht en
27
kent zowel een ‘besluitaspect’ als een ‘vertegenwoordigingsaspect’.
Voor de bestuurder is het direct extern werkende besluit van belang omdat de
besluiten van de vennootschap die zijn rechtspositie betreffen veelal direct extern
werkende besluiten zijn en een bijzondere vorm van vertegenwoordiging (van de
vennootschap) vormen. Wat het benoemingsbesluit betreft, volgt dat met zoveel
woorden uit artikel 2:16 lid 2 BW. Een vergelijkbare aanwijzing in de wet met
betrekking tot het ontslag of de schorsing van de bestuurder is er niet. Toch wordt
28
in de literatuur aangenomen dat ook die besluiten direct externe werking hebben
29
en hier valt in de jurisprudentie over ontslag zeker steun voor te ontlenen. Het
aspect ‘externe’ werking duidt op werking jegens een derde, buiten de organisatie
van de vennootschap. Dat een bestuurder die voor de eerste maal benoemd wordt een
derde is, is logisch. Hij maakt dan immers nog geen deel uit van de vennootschapsrechtelijke rechtsorde en is dus in alle opzichten een derde. Door ook een ontslagbesluit te kwalificeren als extern werkend, wordt benadrukt dat de bestuurder ook
indien hij inmiddels onderdeel van de vennootschapsrechtelijke organisatie is geworden door zijn benoeming te aanvaarden, de hoedanigheid van derde blijft behouden
als het gaat om zijn eigen rechtspositie. Het bezoldigingsbesluit wordt in de literatuur
30
niet vaak genoemd als voorbeeld van een direct extern werkend besluit. Uit de tekst
van artikel 2:135 BW volgt in ieder geval dat de bepaling omtrent de vaststelling van
de individuele bezoldiging een vertegenwoordigingsbepaling is (lid 4 laatste vol31
zin). Ook een besluit van de algemene vergadering tot het verlenen van décharge
32
is een besluit met direct externe werking.

27

28

29

30

31
32
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Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 98, p. 315. Dat een besluit externe werking kan
hebben, werd voorheen wel betwist, maar is thans de heersende leer, zie Koppert-Van Beek 2006
en de daar in noot 3 genoemde literatuur. Recent is alleen Slagter nog de opvatting toegedaan
dat een besluit een rechtshandeling van eigen aard is, die gestalte geeft aan de interne wilsvorming binnen een rechtspersoon. Pas door de uitvoering van het besluit gaat het extern werken. Dit
geldt in zijn visie evenzeer voor een benoemingsbesluit. Ook dat besluit moet worden uitgevoerd
omdat de benoemde eerst van het benoemingsbesluit in kennis moet worden gesteld en zolang
dat niet is gebeurd, kan de benoeming ongedaan worden gemaakt. Is de te benoemen persoon
aanwezig bij de besluitvorming, dan vallen de interne en externe werking samen in tijd, maar niet
in wezen. Dat de wetgever daar blijkens artikel 2:16 lid 2 BW anders over denkt, erkent Slagter
ook: Slagter 1992, p. 3 l.k.
Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 44, p. 170; Gepken-Jager 2000, p. 275; Losbladige
Rechtspersonen, Huizink, aant. 2.6 artikel 2:134 BW; Huizink 1989, p. 66; Lennarts 2013 (T&C BW),
art. 2:134 BW, aant. 3; Asser/Van der Grinten/Maeijer (2-II) 1997, nr. 109 en in gelijke zin de nieuwe
bewerkers: Asser/Maeijer & Kroeze (2-I*) 2015, nr. 322.
HR 20 maart 1941, NJ 1941, 524 m.nt. EEM (Paanakker’s Schoenhandel) en HR 26 oktober 1984,
NJ 1985, 375 m.nt. Ma (Sjardin/Sjartech). Zie ook Asser/Van der Grinten/Maeijer (2-II) 1997, nr 149
en in gelijke zin de nieuwe bewerkers: Asser/Maeijer & Kroeze (2-I*) 2015, nr. 322.
Meijer-Wagenaar neemt de direct externe werking aan, Meijer-Wagenaar 2006, p. 682 r.k. Zaal en
Van Slooten stellen ook dat het bezoldigingsbesluit direct externe werking heeft, Zaal/Van Slooten
2008, p. 299, l.k., maar spreken ook over het “aangaan van de overeenkomst als uitvoering van het
bezoldigingsbesluit”, p. 298, l.k.
Deze bepaling ziet op de naamloze vennootschap; niet valt in te zien dat voor artikel 2:245 BW, dat
geen vergelijkbaar lid 4 kent, iets anders zou gelden.
Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 98, p. 315.
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Het benoemingsbesluit is dus een eenzijdige rechtshandeling van de rechtspersoon.
Hierin is de kern gelegen van de problemen die kunnen ontstaan als de bestuurder
en de vennootschap tevens een contractuele relatie hebben. Het aangaan van de
arbeids- of opdrachtovereenkomst (inclusief het afspreken van de arbeidsvoorwaarden) is een tweezijdige rechtshandeling en het wijzigen van die overeenkomst en
voorwaarden in beginsel ook. Eenzijdige wijziging van een (arbeids)overeenkomst
34
is onder omstandigheden weliswaar mogelijk, maar niet zonder meer, terwijl de
vennootschap op grond van Boek 2 BW wel degelijk gerechtigd is een eenzijdig
bezoldigingsbesluit te nemen. Niemand kan echter tegen zijn zin worden benoemd
(en niemand kan worden benoemd tegen een beloning waar hij het niet mee eens is;
dan wordt de benoeming immers niet aanvaard).

Hoewel aanvaarding van de benoeming geen constitutief vereiste is voor een rechtsgeldig benoemingsbesluit, is dat het wel voor de totstandbrenging van het bestuurderschap. De direct externe werking betekent slechts dat de vennootschap geen extra
rechtshandeling hoeft te verrichten om de benoeming te realiseren en om gebonden
te zijn jegens de bestuurder. Het bestuurderschap komt vervolgens tot stand door de
aanvaarding door de bestuurder. In contractuele termen: het benoemingsbesluit is een
aanbod aan de beoogde bestuurder. Aanvaardt de bestuurder het aanbod, dan komt
de vennootschapsrechtelijke rechtsbetrekking tot stand. Het benoemingsbesluit is
dus eenzijdig, werkt direct jegens de beoogde bestuurder, maar de benoeming – de
35
rechtsverhouding – komt pas tot stand door de aanvaarding. Aanvaardt de bestuurder zijn benoeming niet, dan is het benoemingsbesluit desalniettemin rechtsgeldig
tot stand gekomen. Het enige rechtsgevolg van dat benoemingsbesluit is dat bij
acceptatie door de bestuurder het bestuurderschap ontstaat. De vennootschap kan de
bestuurder niet verplichten te gaan besturen door een benoemingsbesluit te nemen.
Wel kan de bestuurder de vennootschap aan een eenmaal genomen benoemingsbesluit houden door het te accepteren. De benoeming is in die zin vergelijkbaar met de
ambtelijke aanstelling.
De bestuurder die wordt ontslagen, stelt zich met regelmaat op het standpunt dat er
geen benoeming is omdat een benoemingsbesluit ontbreekt, zo is aan het begin van
deze paragraaf beschreven. Een enkele keer, als het bestaan van het benoemingsbesluit niet in het geding is, of als subsidiaire stelling, brengt de bestuurder naar voren
36
dat hij de benoeming niet heeft aanvaard. In een ontbindingszaak (een werknemersverzoek) oordeelt de kantonrechter dat de werknemer in een vergadering van de

33
34
35
36

Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.3 en de verwijzing aldaar naar Dumoulin 1999, p. 287.
Zie over de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden hoofdstuk 5, paragraaf 5.5.2.
Zie in iets andere zin Blanco Fernández 2000, p. 474. Zie over de benoeming en de aanvaarding ook
hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.3. Zie ook Brink & Martis 2013, p. 2 l.k.
Ktr. Utrecht 23 november 1992, JAR 1993/36 (Oracle). Ook de kantonrechter Enschede oordeelt dat
de instemming van de bestuurder blijkt uit de ondertekening van het inschrijfformulier (Ktr.
Enschede 3 juli 1998, JAR 1998/179 (Huls/Fibex)). De ondertekening door de bestuurder helpt niet
als niet eerst is vast komen te staan dat er een benoemingsbesluit is, Hof Den Haag 8 juli 1999, JAR
1999/177 (Van den Meerendonk/Breur).
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enige aandeelhouder weliswaar tot managing director is benoemd, maar nu de werknemer daar niet in is gekend noch van dat besluit op de hoogte is gesteld en evenmin
gebleken is dat hij daarmee heeft ingestemd, is niet komen vast te staan dat de
werknemer ook daadwerkelijk bestuurder is. Aan de technische duiding (non-existent
besluit, nietig besluit, etc) wordt in de beschikking geen aandacht besteed. De voor37
zieningenrechter te Arnhem honoreert een soortgelijke redenering van de bestuurder niet. De bestuurder voert aan dat het benoemingsbesluit is genomen voordat de
arbeidsovereenkomst werd gesloten en hij dus nog niet in dienst van de vennootschap
was. De voorzieningenrechter overweegt – terecht – dat het benoemingsbesluit geldig
is genomen (er is ook een schriftelijk besluit); voor een rechtsgeldige benoeming is
immers niet nodig dat er een arbeidsovereenkomst is. Uit de feiten en omstandigheden
leidt de voorzieningenrechter vervolgens af dat de bestuurder stilzwijgend heeft
ingestemd met de benoeming. Hij heeft zich gepresenteerd als bestuurder, het
inschrijvingsformulier voor het handelsregister zelf ondertekend en bovendien in de
algemene vergadering waarin zijn ontslag op de agenda stond geen woord gewijd
38
aan het al dan niet zijn van bestuurder. Ook de Amsterdamse voorzieningenrechter
leidt uit de feiten en omstandigheden af dat de bestuurder met zijn benoeming heeft
ingestemd. Dat er een benoemingsbesluit is, neemt de rechter aan, ondanks dat het
schriftelijke benoemingsbesluit ongedateerd is en slechts door één persoon is onder39
tekend terwijl er twee ondertekenaars worden genoemd. De bestuurder Potgiesser
stelt zich in deze zaak op het standpunt dat hij op geen enkel moment bewust heeft
ingestemd met zijn benoeming als bestuurder, zich nooit bewust is geweest van zijn
positie als bestuurder en daar ook nooit naar heeft gehandeld. De voorzieningenrechter vindt deze stelling niet overtuigend omdat Potgiesser zelf het formulier heeft
ondertekend waarmee hij als bestuurder wordt ingeschreven in het handelsregister,
zelf als bestuurder de wijzigingen van de activiteiten van de vennootschap heeft
doorgegeven aan de Kamer van Koophandel en in ieder geval één jaarrekening als
bestuurder heeft mede-ondertekend. Ook heeft hij een offerte aangevraagd voor een
aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen en blijkt uit correspondentie dat hij bekend was met de (aansprakelijkheids)risico’s van het bestuurderschap, De formulering van de voorzieningenrechter is echter wat ongelukkig: “Aan
Potgiesser kan worden toegegeven dat een exacte datum [op het benoemingsbesluit, HB]
ontbreekt en dat het besluit maar door één persoon is ondertekend, hoewel er twee
ondertekenaars worden genoemd, maar er zijn meer aanwijzingen dat Potgiesser bestuurder van MGA is geweest. Zo heeft hij het formulier ter registratie van zijn benoeming als
bestuurder van MGA zelf ondertekend, [etc].” Deze bewoordingen zetten de lezer op het
verkeerde been, het lijkt alsof de voorzieningenrechter het bestuurderschap afleidt uit

37
38
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Rb. Arnhem (vzr.) 6 april 2007, JIN 2007/299 (Wavrega).
Rb. Amsterdam (vzr.) 7 maart 2014, JAR 2014/98 (Potgiesser/MGA).
Wiersma wijst er in zijn annotatie op dat de rechter wellicht iets te gemakkelijk aanneemt dat er
een benoemingsbesluit is. Ik deel op zichzelf zijn observatie, maar het karakter van de procedure
(een kort geding) brengt met zich mee dat de rechter niet over hard bewijs hoeft te beschikken dat
er een benoemingsbesluit is, maar kan volstaan met het oordeel dat het aannemelijk is dat in de
bodemprocedure komt vast te staan dat er een benoemingsbesluit is genomen.
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de feiten en omstandigheden, maar de voorzieningenrechter bespreekt slechts de
stelling van Potgiesser dat hij niet heeft ingestemd met de benoeming. Het Hof
Amsterdam laat het oordeel van de voorzieningenrechter in stand en overweegt dat
Potgiesser de benoeming heeft aanvaard, hetgeen blijkt uit de omstandigheden die de
40
voorzieningenrechter heeft betrokken in zijn oordeel.
Bevoegd orgaan
In een bestaande gewone vennootschap is de algemene vergadering het bevoegde
orgaan om bestuurders te benoemen (artikel 2:132 (242) BW). Deze bepalingen zijn
van dwingend recht, hiervan kan niet in de statuten worden afgeweken (artikel 2:25
41
BW). Hierop bestaat sinds de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en
flexibilisering bv-recht een uitzondering. Sindsdien bepaalt artikel 2:242 lid 1 BW dat
de statuten van een BV kunnen bepalen dat benoeming geschiedt door houders van
een bepaald soort aandelen. Voorwaarde is wel dat iedere aandeelhouder met stemrecht kan deelnemen aan de besluitvorming omtrent de benoeming van ten minste
42
één bestuurder. Achtergrond is dat in joint venture-verhoudingen de joint venturepartners op deze wijze makkelijker hun eigen bestuurders kunnen benoemen.
Als de vennootschap op grond van artikel 2:153 (263) BW een structuurvennootschap is of op grond van artikel 2:157 (267) BW heeft gekozen voor vrijwillige
toepassing van het structuurregime is de raad van commissarissen bevoegd tot
benoeming (artikel 2:132 (242) lid 1 na de komma jo artikel 2:162 (272) BW). Bij
vrijwillige toepassing van het structuurregime kan de vennootschap ervoor kiezen artikel 2:162 (272) BW buiten toepassing te laten. De algemene vergadering
blijft in dat geval het bevoegde orgaan (artikel 2:157 (267) lid 1 BW). De algemene
vergadering van aandeelhouders blijft eveneens bevoegd tot benoeming als sprake
is van een verzwakt regime (artikel 2:155 (265) BW of artikel 2:155a (265a) BW). Is
43
sprake van een zogenoemde one tier board dan bepaalt de algemene vergadering

40
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Hof Amsterdam 9 december 2014, JAR 2015/49 (Potgiesser/MGA Entertainment). Overigens heeft
MGA in de appèlprocedure een afschrift van het benoemingsbesluit weten te produceren.
Potgiesser heeft volhard in het standpunt dat hij de benoeming niet heeft aanvaard.
Tot de inwerkingtreding van de Invoeringswet Boek 2 BW op 26 juli 1976 (wet van 22 juli 1976, Stb.
395) heeft enige verwarring bestaan over de vraag of de statuten – zonder meer – kunnen bepalen
dat de bestuurders door de raad van commissarissen worden benoemd. Bij de inwerkingtreding
van de structuurregeling (wet van 6 mei 1971, Stb. 289) luidde artikel 48 WvK (thans 2:132 BW) als
volgt: “De benoeming van bestuurders geschiedt voor de eerste maal bij akte van oprichting en later
door de algemeene vergadering va aandeelhouders, tenzij zij krachtens de wet of de akte van oprichting
door de raad van commissarissen geschiedt.” (onderstreping JHB). Uit deze formulering zou kunnen
worden afgeleid dat in de statuten kan worden bepaald dat de RvC de bestuurders benoemt, los
van een structuurregime. Deze interpretatie is niet de bedoeling geweest, vgl. losbladige Rechtspersonen, aant. 2 bij artikel 2:157 BW en de daarbij genoemde literatuur. Met de Invoeringswet
Boek 2 BW is dit dan ook rechtgetrokken door de tekst na de komma te vervangen door: “tenzij zij
overeenkomstig artikel 162 van dit Boek door de raad van commissarissen geschiedt.” Anders: Slagter
2005, p. 365. Hij stelt dat ook in de statuten van een gewone vennootschap kan worden bepaald
dat de RvC het bevoegde orgaan is om bestuurders te benoemen.
Wet van 18 juni 2012, Stb. 2012, 299, in werking getreden op 1 oktober 2012. Zie over het wetsvoorstel 31 058 onder meer Nowak en Van den Ingh 2007 en Portengen 2007.
Bij wet van 6 juni 2011, Stb. 2011, 275 (Wet bestuur en toezicht) is de mogelijkheid geopend om een
one tier board in te stellen. De artikelen 2:129a en 239a BW bepalen dat er uitvoerende bestuurders en toezichthoudende bestuurders kunnen zijn.

117

4.2.1

Benoeming en het aangaan van de arbeidsovereenkomst

ook of een bestuurder wordt benoemd tot uitvoerende bestuurder of niet-uitvoerende bestuurder. Is sprake van een structuurregime en een one tier board, dan
moet voor commissarissen gelezen worden niet uitvoerend bestuurder (artikel
2:164a en 274a BW).
44

In het najaar van 2007 is de Wet openbaar overnamebod in werking getreden. In het
bij die wet ingevoerde artikel 2:359b lid 2 BW is een doorbraakregeling opgenomen.
Daarin is bepaald dat in de statuten van de vennootschap kan worden opgenomen
dat de aandeelhouder die als gevolg van een openbaar bod ten minste 75% van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen kan roepen waarin bijzondere statutaire rechten voor de aandeelhouders
met betrekking tot benoeming of ontslag van een bestuurder (of commissaris) niet
gelden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het recht bindende voordrachten te doen.
Gevolg is dat de bieder die 75% van de aandelen in handen krijgt ook daadwerkelijk
doorslaggevende invloed op de vennootschap kan krijgen. De aandeelhouder heeft
dan immers mogelijkheid de bestuurders en commissarissen te ontslaan en te
benoemen, zonder dat hem statutaire bepalingen kunnen worden tegengeworpen.
Het moet dan wel gaan om statutaire rechten van aandeelhouders. Statutaire of
contractuele stemrechtbeperkingen gelden niet. Een vennootschap waarop het structuurregime van toepassing is, kan deze doorbraakregeling niet opnemen in de
statuten. Dit vanwege de dwingendrechtelijke regels voor benoeming en ontslag van
bestuurders en commissarissen. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was een volledige
45
ontslagbevoegdheid voor de nieuwe aandeelhouder opgenomen; na kritiek hierop
is de invloed van de nieuwe aandeelhouder beperkt tot de boven beschreven doorbraakregeling.
Indien de algemene vergadering het tot benoeming bevoegde orgaan is, bepaalt
artikel 2:133 (243) BW dat bij de statuten kan worden bepaald dat de benoeming zal
geschieden uit een voordracht. Sinds de inwerkingtreding van de Wet bestuur en
toezicht is het vereiste dat de voordracht uit minimaal 2 personen bestaat geschrapt
en kan een voordracht ook uit één persoon bestaan. Dit voordrachtsrecht kan worden gegeven aan een orgaan van de vennootschap, of aan personen (bijvoorbeeld
houders van prioriteitsaandelen) of aan buitenstaanders (de Staat bijvoorbeeld).
Artikel 2:133 (243) lid 2 BW bepaalt dat het bindende karakter aan de voordracht
kan worden ontnomen bij besluit van de algemene vergadering genomen met twee
derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal
vertegenwoordigen. Vindt de benoeming plaats met voorbijgaan aan de bindende
voordracht, anders dan op de wijze als bepaald in lid 2, dan is de benoeming nietig.
Bekrachtiging op grond van artikel 14 lid 2 BW is mogelijk. Wordt geen voordracht
46
gedaan, dan is de algemene vergadering vrij in het benoemen. Indien de benoemingsbevoegdheid bij de raad van commissarissen berust, is geen bindende voordracht mogelijk.
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Wet van 24 mei 2007, Stb. 2007, 202, in werking getreden op 28 oktober 2007 (Besluit van
16 oktober 2007, Stb. 2007, 390).
Zie bijvoorbeeld Nieuwe Weme & Van Solinge 2006; Doorman 2006.
HR 19 maart 1976, NJ 1978, 52 m.nt. B.W. (Smits/Scheepsbouwwerf).
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Het is ook mogelijk in de statuten de kring van benoembare personen te beperken
tot die personen die aan bepaalde eisen voldoen, bijvoorbeeld houder zijn van een
bepaald aantal aandelen of Nederlands ingezetene zijn (artikel 2:132 (242) lid 2 BW).
Net als de bindende voordracht kunnen deze kwaliteitseisen worden doorbroken als
de algemene vergadering een besluit neemt met twee derde van de uitgebrachte
stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Ook
als de bevoegdheid tot benoeming aan de raad van commissarissen is toegekend, zijn
de gestelde kwaliteitseisen geldig. Indien de bestuurder de kwaliteiten gaandeweg
het bestuurderschap verliest (bijvoorbeeld door zijn aandelen te verkopen) tast dat
47
het bestuurderschap niet aan. Wel kan het een reden voor ontslag zijn. Dat kwaliteitseisen kunnen worden gesteld, zegt overigens niets over de geschiktheid van de
te benoemen bestuurder. Het bevoegd orgaan mag benoemen wie hij wil (met
inachtneming van de hierboven beschreven regels). Een besluit een bestuurder te
48
benoemen die ongeschikt is, is gewoon geldig.
Rol ondernemingsraad
Bij de benoeming van een bestuurder heeft de ondernemingsraad een rol. Op grond
van artikel 30 WOR bestaat een adviesrecht en op grond van artikel 2:143a BW heeft
de ondernemingsraad een standpuntbepalingsrecht. Dit laatste artikel geldt alleen
voor de naamloze vennootschap. Het adviesrecht speelt ook een rol bij het ontslag net
als het standpuntbepalingsrecht dat overigens ook een rol speelt bij het beloningsbeleid. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij beide rechten. Met name relevant is
welke gevolgen schending van deze rechten al dan niet heeft voor de rechtspositie
van de bestuurder. Bij wijze van intermezzo wordt kort stilgestaan bij het begrip
bestuurder in de zin van de WOR.
Bestuurder in de zin van de WOR
Hoewel Boek 2 BW en de WOR allebei de verhoudingen binnen een organisatie
regelen, kennen zij een verschillende invalshoek en daarmee een verschillend
begrippenkader. In Boek 2 BW gaat het over de rechtspersoon, de vennootschap, de
organen van de vennootschap, het bestuur, de algemene vergadering van aandeelhouders, etc. De WOR gaat daarentegen over ondernemingen, ondernemers en
bestuurders. ‘Onderneming’ valt niet samen met ‘vennootschap’, ‘ondernemer’ kan
een natuurlijke of rechtspersoon zijn en ‘bestuurder’ betekent in beide wetten iets
anders.
De onderneming is volgens de WOR een “in de maatschappij als zelfstandige eenheid
optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht” (artikel 1 lid 1 sub c WOR). De onderneming hoeft geen eigen rechtsvorm of juridische zelfstandigheid te hebben. Een filiaal
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Losbladige Rechtspersonen, Huizink, aantekening 5.4 bij art. 2:132 BW.
Pas als met opzet én met het doel om zichzelf of anderen onbillijk te bevoordelen of de
vennootschap of een derde te schaden een bestuurder “die ten eenenmale de geschiktheid mist
om als directeur op te treden” is benoemd door een meerderheid, dan zou sprake kunnen zijn van
een ongeldig besluit vanwege misbruik van meerderheidsmacht: HR 13 februari 1942, NJ 1942,
360 (Baus/De Koedoe I).
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kan een onderneming zijn, een divisie van een concern net zo goed. De ondernemer is “de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de onderneming in stand houdt”
(artikel 1 lid 1 sub d WOR). Is de ondernemer een vennootschap, dan is er in ieder geval
een statutair bestuurder in het spel. Of die ook bestuurder in de zin van de WOR is,
valt te bezien. Dat hangt af van de wijze waarop de onderneming is georganiseerd.
Ook de term bestuurder heeft in beide wetten een verschillende betekenis.
De bestuurder in Boek 2 BW is de (rechts)persoon die als zodanig is benoemd door
het daartoe bevoegde orgaan. De WOR-bestuurder is altijd een natuurlijke persoon
en ‘oefent, alleen of met anderen in een onderneming rechtstreeks de hoogte zeggenschap
bij de leiding van de arbeid uit’ (artikel 1 lid 1 sub e WOR). Een statutair bestuurder is
niet altijd een bestuurder in de zin van de WOR en een bestuurder in de zin van de
49
WOR hoeft geen statutair bestuurder te zijn.
In de parlementaire geschiedenis van de WOR is weinig terug te vinden over de
50
definitie van de bestuurder. Van belang is dat de regering heeft opgemerkt dat het
zeker denkbaar is dat er bestuurders zijn die zelf niet rechtstreeks bij de arbeid zijn
betrokken, maar dat het niet de bedoeling is die te betrekken bij de uitvoering van
51
de WOR. Dit heeft geleid tot discussie over de twee vereisten voor het bestuurder52
schap: ‘rechtstreekse zeggenschap’ en ‘hoogste zeggenschap’. Kern van de discussie
is de vraag of ‘rechtstreeks’ en ‘hoogste’ wel samengaan. Ander twistpunt is of de
zinsnede ‘bij de leiding van de arbeid’ wel of geen zelfstandige betekenis heeft.

49

50
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Van der Grinten omschrijft het in 1980 als volgt: ‘Indien een rechtspersoon een aantal ondernemingen in stand houdt, zal vermoedelijk geen van de bestuurders van de rechtspersoon bestuurder van een
onderneming zijn. Heeft de rechtspersoon slechts één onderneming dan kan het zeer wel zijn, dat niet
alle bestuurders van de rechtspersoon als bestuurder van de onderneming worden aangemerkt.’ Van
der Grinten 1980, p. 84.
In de oorspronkelijke wet op de ondernemingsraden van 1950 is komt de term ‘bestuurder’ wel
voor, maar is nog niet gedefinieerd. De wet van 4 mei 1950 (Stb. 1950, K174) kent slechts een drietal
definities: ‘onze Minister’, ‘de Raad’ en ‘bedrijfscommissie’. De term bestuurder kwam in die wet
vooral voor op plaatsen waar tegenwoordig van ondernemer gesproken zou worden. Zie hierover
Van Vliet 1982a. Van Vliet wijst op de parlementaire geschiedenis van artikel 9 WOR 1950. In dat
artikel wordt bepaald dat de voorzitter van de ondernemingsraad is het hoofd of de bestuurder
van de ondernemer “dan wel één der hoofden of bestuurders”. Uit de memorie van toelichting blijkt
volgens Van Vliet dat met de laatste zinsnede wordt gedoeld op een uit meer leden bestaande
leiding of directie, waarmee dus eigenlijk wordt gedoeld op het bestuur van de ondernemer, een
vennootschap. Pas in de wet van 28 januari 1971, Stb. 1971, 54 wordt ‘bestuurder’ gedefinieerd.
Vgl. Bundel NV en BV p. IXd-art. 1-5. Van Vliet is kritisch over dit antwoord. Naar zijn idee past een
dergelijke enge uitleg beter bij de WOR van 1950 waarin de ondernemingsraad nog slechts
bevoegd was om te spreken over secundaire arbeidsvoorwaarden en niet bij de uitgebreidere
bevoegdheden zoals die bestaan vanaf 1971 waarbij de ondernemingsraad ook betrokken moet
worden bij aangelegenheden die de ondernemer betreffen. Ik denk dat Van Vliet hiermee over
het hoofd ziet dat zowel instemmingsplichtige als adviesplichtige besluiten, besluiten van de
ondernemer zijn, en niet van de bestuurder. De bestuurder fungeert als overlegpartner van de
ondernemingsraad en hoeft niet de besluitvormer zelf te zijn en is dat ook niet altijd, Van Vliet
1982a, p. 65, l.k.
Honée 1981, p. 19, Van Vliet 1982a,Van Vliet 1982b, Van Solinge 1982, p. 55, Slagter 1981, M.G. Rood,
Wet op de ondernemingsraden, (losbl. oud), aant. bij art. 1. lid 1 onder e; Rood & Verburg 2013, art. 1
lid onder e, aant. 3; Rood, 1993, p. 223; P.F. van der Heijden, ‘De Ondernemingsraad’ (losbladig), art. 1,
aant. 6), Sprengers 1999, p. 201.
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Mijns inziens gaat er bij het aanwijzen van de WOR-bestuurder om dat (i) de
bestuurder voldoende mandaat heeft van de ondernemer om de ondernemingsraad
te kunnen voorlichten en gesprekspartner te zijn en (ii) de bestuurder door de
werknemers als de hoogste leidinggevende wordt ervaren. Niet iedere statutair
bestuurder is bestuurder in de zin van de WOR. In de eerste plaats niet als het
statutair bestuur zich niet bemoeit met de dagelijkse gang van zaken in de onderneming, maar dat overgelaten heeft aan een titulaire directeur of directie. In dat geval
is de WOR-bestuurder conform de definitie (één van) de titulair directeur(en). Dat
deze WOR-bestuurder onderworpen is aan aanwijzingen van derden (in dit geval het
statutair bestuur van de ondernemer) doet daaraan volgens de heersende leer niets
53
af en dit past ook in het systeem dat de WOR-bestuurder de ondernemer vertegenwoordigt.
In geval het statutaire bestuur van de ondernemer-vennootschap geen directie
heeft aangesteld, maar zelf de onderneming voert, is tevens sprake van bestuurderschap in de zin van de WOR. Is sprake van een meerhoofdig bestuur, dan zijn in
beginsel alle bestuurders bestuurder in de zin van de WOR. Dit is anders indien een
lid van een dergelijke raad van bestuur zich niet bezighoudt met het leiden van de
onderneming. Het bekende voorbeeld is een bestuurslid dat zich uitsluitend bezighoudt met het aansturen van buitenlandse vestigingen. Gedacht kan ook nog worden
aan de situatie waarin sprake is van een one tier board (al dan niet formeel) en dus in
het bestuur zowel uitvoerende als toezichthoudende bestuurders zitten. Toezichthoudende bestuurders zijn geen bestuurders in de zin van de WOR.
Is van deze uitzonderingen geen sprake, dan zijn de statutair bestuurders, bestuurders in de zin van de WOR. Er laat zich moeilijk een portefeuilleverdeling, anders dan
de bovengenoemde voorbeelden, denken waarbij een bestuurder geen leiding geeft
54
aan de onderneming en WOR-bestuurder is. Hoewel het de ondernemer is die
bepaalt wie de bestuurder is, zijn het – indien er meerdere WOR-bestuurders zijn – de
WOR-bestuurders onderling die uitmaken wie het overleg pleegt met de ondernemingsraad (artikel 23 lid 4 WOR). In de meerderheid van de gevallen zal de statutair
55
bestuurder bestuurder zijn in de zin van de WOR.
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Vgl. P.F. van der Heijden, De Ondernemingsraad (losbl.), art. 1, aant. 6.
P.F. van der Heijden, Ondernemingsraad, (losbl.) art. 30 aant. 1 noemt een niet gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter te Utrecht van 1 september 1997 waarin is beslist dat twee directeuren
die in hoge mate ondergeschikt zijn aan de directievoorzitter niet als bestuurders in de zin van de
WOR moeten worden beschouwd omdat geen sprake is van de hoogste zeggenschap bij die
bestuurders. Als de ondernemer een vennootschap is, kan de bevoegdheidsverdeling binnen het
bestuur in de statuten zo geregeld zijn dat één der bestuurders altijd een doorslaggevende stem
heeft en de andere bestuurders geen zelfstandige beslissingen kunnen nemen. Slagter noemt nog
het voorbeeld waarbij een bestuurder die uitsluitend is belast met externe relaties en intern geen
enkele zeggenschap heeft bij de leiding van de arbeid: Slagter 1981.
Vlg. Verburg in zijn noot onder Rb. Zutphen (ktr. vzr.) 20 juni 2008, JOR 2008/226, m.nt. Verburg,
(COR Wegener/Wegener). In de memorie van toelichting bij de wet invoering standpuntbepalingrecht OR merkt de minister overigens zonder enige verdere toelichting op dat de bestuurder in de
zin van artikel 30 WOR veelal niet de bestuurder in vennootschapsrechtelijke zin is (Kamerstukken II
2009/09, 31 877, nr. 3, p. 8). Dit lijkt een misslag te zijn. Voor deze mening valt nergens in de literatuur of jurisprudentie enige ondersteuning te vinden.
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Volledigheidshalve merk ik nog op dat ook functionarissen die geen statutair
bestuurder zijn, bestuurder in de zin van de WOR kunnen zijn. Denk aan filiaalhouders, titulair directeuren of het hoofd van een divisie of afdeling.
Een vraag die enige tijd de literatuur heeft beziggehouden is wie als bestuurder in de
zin van de WOR moet worden aangemerkt als sprake is van een centrale ondernemingsraad. Deze centrale ondernemingsraad zal meestal zijn ingesteld op holdingniveau, ten behoeve van de ondernemingen die door de dochtervennootschappen in
stand worden gehouden. Zijn nu de (statutair) bestuurders van de holding bestuurder
in de zin van de WOR en bestaat er dientengevolge een adviesrecht op grond van
artikel 30 WOR? Het hierboven besproken criterium “rechtstreeks de hoogste zeggenschap bij de leiding van de arbeid” biedt weinig hulp. Concernbestuurders zullen in
de regel geen rechtstreekse zeggenschap uitoefenen over de leiding van de arbeid
56
in de dochterondernemingen. Is er geen centrale ondernemingsraad ingesteld, dan
zijn de bestuurders van de holdingvennootschap geen bestuurders in de zin van de
WOR en is er dus ook geen adviesrecht bij hun benoeming of ontslag op grond van
57
artikel 30 WOR. Is er wel een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan ligt de zaak
eenvoudiger. De discussie in de literatuur in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw
wordt vooral gedomineerd door het dilemma dat aan de centrale ondernemingsraad
geen ‘eigen’ bevoegdheden, los van de bevoegdheden van de individuele ondernemingsraden, toekomen. Een adviesrecht ex artikel 30 WOR met betrekking tot de
statutair bestuurder van de holding (wel de gesprekspartner van de centrale ondernemingsraad) is dan lastig te construeren. De afzonderlijke ondernemingsraden hebben
58
die bevoegdheid immers niet. Inmiddels is in artikel 35 lid 1 WOR opgenomen dat de
centrale ondernemingsraad aangelegenheden behandeld die van gemeenschappelijk
belang zijn, ongeacht of ten aanzien van die aangelegenheden bevoegdheden toekomen
59
aan de afzonderlijke ondernemingsraden. Hiermee lijkt de discussie beslecht en dient
ook bij benoeming of ontslag van de bestuurder van de holding advies ex artikel 30
WOR aan de centrale ondernemingsraad gevraagd te worden.
Adviesrecht ex artikel 30 WOR
De ondernemingsraad heeft ex artikel 30 WOR een adviesrecht bij de benoeming
(en het ontslag) van de bestuurder. Van belang is dat het niet vragen van advies niet
via de WOR kan leiden tot aantastbaarheid van het benoemingsbesluit. Artikel 30
WOR kent, anders dan artikel 25 WOR, immers geen beroepsrecht voor de ondernemingsraad. De bestuurder kan evenmin zijn voordeel doen met een schending van
artikel 30 WOR. De bestuurder wordt niet gezien als belanghebbende. Artikel 30 WOR
geldt voor alle bestuurders in de zin van de WOR.
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Bartman/Dorresteijn 2013, p. 168.
Rood 1993a; Verburg 2007, p. 102.
Er wordt overigens door sommige schrijvers dan al betoogd dat toch een adviesrecht ex art. 30
WOR bestaat. Rood 1993a; Koning 1993, p. 238. Anders: Van der Grinten 1980, p. 84-86.
De cursieve toevoeging is ingevoerd bij wet van 4 maart 1998, Stb. 1998, 107.
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In de WOR van 1971 is artikel 31 geïntroduceerd. Daarin werd de ondernemingsraad
in geval van een voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder
een recht op informatie vooraf toegekend tenzij, naar het oordeel van de ondernemer,
sprake was van zwaarwichtige belangen van de ondernemer, de onderneming of
betrokkene zelf. Ook werd de ondernemer verplicht achteraf melding te maken van
een benoeming of ontslag van een bestuurder, zonder de zwaarwegende belangen61
clausule. In 1979 is dit informatierecht vervangen door het adviesrecht zoals dat nu
in artikel 30 WOR is opgenomen.
Allereerst moet het gaan om een voorgenomen besluit van de ondernemer. Indien een
derde benoemings- en ontslagbevoegdheden heeft met betrekking tot een statut
air bestuurder valt dit niet onder artikel 30 WOR; de ondernemer neemt immers geen
besluit en er is dus ook geen sprake van een voorgenomen besluit. Een besluit van de
bestuurder zelf om zijn rechtsbetrekking met de onderneming te beëindigen is
evenmin adviesplichtig. Ook daar geldt dat geen sprake is van een besluit van de
ondernemer.
Wanneer is nu sprake van een besluit tot benoeming? Een benoeming in de zin van
artikel 30 WOR is niet alleen aan de orde als er een benoemingsbesluit in de zin van
Boek 2 BW wordt genomen. Het aanwijzen van een filiaalhouder kan ook een benoeming zijn, zelfs als de filiaalhouder al in dienst van de ondernemer is. Door de
aanwijzing wordt hij immers WOR-bestuurder en dus ‘benoemd’. Beperk ik mij tot
de statutair bestuurder die WOR-bestuurder is of wordt, dan geldt het volgende.
Uitzonderingen daargelaten (zie hierboven), is de statutair bestuurder van een
vennootschap die als ondernemer een onderneming in stand houdt, ook bestuurder
in de zin van de WOR. Een Boek 2-benoeming is in dat geval adviesplichtig. Dit geldt
ook als sprake is van een herbenoeming na een aflopende termijn. Het advies van de
ondernemingsraad voor de eerdere termijn zal immers slechts hebben gezien op de
periode waarvoor de bestuurder in eerste instantie werd benoemd.
Hoe nu als er meerdere statutair bestuurders zijn die allen kwalificeren als WORbestuurder? In dat geval bepalen zij onderling wie het overleg met de ondernemingsraad voert. Het ‘aanwijzen van de overlegpartner’ is in dat geval dus geen besluit van de
ondernemer en daarmee ook geen aan artikel 30 WOR onderworpen besluit. Een
voorbeeld: stel dat een ondernemer-vennootschap een tweehoofdig bestuur heeft,
slechts één onderneming in stand houdt en geen titulaire directie heeft aangesteld.
Een CEO en een CFO vormen samen dit statutair bestuur. Beiden zijn bestuurder in de
zin van de WOR en de CEO voert gewoontegetrouw het overleg met de ondernemingsraad. Stel dat zij onderling besluiten (zonder verder verandering aan te brengen
in de portefeuilles) dat de CFO voortaan het overleg met de ondernemingsraad voert. Is
dat besluit adviesplichtig op grond van artikel 30 WOR? Ik zou menen van niet. Het
betreft immers geen besluit van de ondernemer, maar van de WOR-bestuurder in die
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Wet van 28 januari 1971, Stb. 1971, 54.
Wet van 5 september 1979, Stb. 1979, 448.
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hoedanigheid. Hiervan moeten worden onderscheiden de besluiten van het statutair
bestuur (dat in dit geval ook het WOR-bestuur is) die gelden als besluiten van de
ondernemer. Ik licht dit toe. Een besluit tot het invoeren van een bepaald beloningssysteem zal – in een vennootschap zoals hier omschreven – genomen worden door het
statutair bestuur en niet door een ander orgaan van de vennootschap. Het bestuur
neemt dat besluit dan in de uitoefening van zijn functie binnen de vennootschap
(het besturen van de vennootschap) en dus moet het besluit gezien worden als een
besluit van de ondernemer (waarvoor instemming van de ondernemingsraad is
vereist). Dit is wezenlijk anders dan het besluit één van hen als gesprekspartner van
de ondernemingsraad aan te wijzen. Dat besluit berust op de bevoegdheid die de
WOR geeft in artikel 23 lid 4.
Anders ligt dit indien in het hierboven geschetste voorbeeld door de ondernemer
besloten wordt een derde statutair bestuurder te benoemen. Dit zal geen bestuursbesluit zijn, maar een besluit van de algemene vergadering of de raad van commissa62
rissen. Dat besluit is adviesplichtig op grond van artikel 30 WOR omdat deze
bestuurder, net als de andere twee een bestuurder in de zin van de WOR zal zijn en
diens benoeming dus adviesplichtig is, ongeacht de vraag of hij de daadwerkelijke
overlegpartner van de ondernemingsraad zal worden. Stel nu dat de CFO en de CEO
besluiten toch een titulair directeur aan te stellen, die de onderneming gaat leiden,
die ook het overleg met de ondernemingsraad gaat voeren. Is dat besluit adviesplichtig? Ja, enerzijds op grond van artikel 25 lid 1 sub e WOR, een belangrijke wijziging
van de bevoegdheden binnen de onderneming, omdat de algemene leiding over de
onderneming elders komt te liggen. Anderzijds zal advies gevraagd moeten worden
op grond van artikel 30 WOR. Deze nieuwe functionaris wordt immers de WORbestuurder in plaats van de huidige twee WOR-bestuurders. Dit geldt niet alleen indien
een nieuwe persoon wordt aangenomen, maar ook als dit iemand is die al langer in de
organisatie werkzaam is. Er is naar mijn mening niet alleen sprake van een benoeming
als er een benoeming in de zin van Boek 2 BW aan de orde is of als een bestuurder van
buiten komt. Ook een interne promotie kan een benoeming in de zin van de WOR zijn.
63

Artikel 30 WOR kent geen beroepsrecht. Anders gezegd: artikel 26 WOR is niet
van overeenkomstige toepassing. Dit betekent dat er geen maand wachttijd is nadat
een van het advies afwijkend besluit is genomen en dat de ondernemingsraad
evenmin tegen een van het advies afwijkend besluit in beroep kan komen bij de
Ondernemingskamer. Vraagt de ondernemer in het geheel geen advies, dan heeft
de ondernemingsraad de mogelijkheid naleving van de WOR af te dwingen via de
geschillenregeling van artikel 36 WOR. Artikel 36 lid 7 WOR biedt de kantonrechter
de mogelijkheid de ondernemer de verplichting op te leggen bepaalde handelingen
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Tenzij, uiteraard, deze nieuwe bestuurder zich uitsluitend bezighoudt met de buitenlandse vestigingen of een toezichthoudende taak heeft.
In het oorspronkelijke wetsvoorstel was nog wel een beroepsrecht opgenomen, maar dat is
uiteindelijk na een nota van wijziging niet in de wet terecht gekomen. Zie Kamerstukken II 1976/77,
13 954, nr. 3 p. 47 en Kamerstukken II 1977/78, 13 954, nr. 106 p. 5.
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te verrichten of na te laten. Daaronder kan ook worden verstaan het intrekken van een
benoemings- of ontslagbesluit. In kort geding kan de ondernemingsraad de president
64
vragen daar een voorschot op nemen.
Verschillend wordt geoordeeld over de vraag of de ondernemingsraad op grond van
Boek 2 BW een ontslag- of benoemingsbesluit kan aantasten indien geen advies is
65
gevraagd. De Rechtbank Den Haag oordeelde in 1992 dat de ondernemingsraad van
een stichting belanghebbende is in de zin van artikel 2:11 lid 2 BW (oud) (thans
artikel 2:15 lid 2 BW) en – omdat er geen rechtsgang via de WOR openstond – kan
opkomen tegen een inschalingbesluit met betrekking tot een bestuurder dat volgens
de ondernemingsraad in strijd is met de statuten. In casu krijgt de ondernemingsraad
inhoudelijk geen gelijk, maar wordt dus wel ontvankelijk geacht. Ten overvloede
merkt de rechtbank nog op dat zelfs indien het besluit vernietigd zou zijn, dit nog niet
zonder meer hoeft te betekenen dat de vernietiging ook een derde raakt (in dit geval
66
de bestuurder om wiens bezoldiging het ging). Het Hof Amsterdam oordeelde –
indirect – anders over de vraag of een ondernemingsraad een belanghebbende in de
zin van Boek 2 BW is en dientengevolge vernietiging van een ontslag- of benoemingsbesluit zou kunnen vorderen. De eisende partij is in deze zaak niet de ondernemingsraad maar de bestuurder die primair vernietiging van de opzegging vordert op
grond van artikel 2:14 jo 2:15 BW omdat artikel 30 WOR niet is nageleefd en
subsidiair een schadevergoeding op grond van kennelijk onredelijk ontslag. Het hof
overweegt dat de WOR geschreven is in het belang van de medezeggenschap van
de ondernemingsraad. Een beroep op schending van dat belang komt in beginsel
slechts toe aan de ondernemingsraad. Hiervoor kent de WOR een eigen sanctiesysteem. In dat systeem past niet de mogelijkheid ex artikel 2:14 en/of 15 BW
besluiten aan te tasten met een beroep op een zodanige schending. Deze overweging
van het hof ziet dus op de vordering van de bestuurder. Zou een beroep van de
bestuurder op de vernietigingsmogelijkheid uit Boek 2 gehonoreerd worden, dan
leidt dit ertoe dat anderen dan de ondernemingsraad wel een sanctie op overtreding
van artikel 30 WOR in handen wordt gegeven. Een sanctie die de ondernemingsraad
niet heeft, aldus nog steeds het Hof Amsterdam. Hoewel dit dus niet een procedure
betrof waarin een ondernemingsraad partij is, heeft het hof zich toch – negatief –
uitgesproken over de vraag of een ondernemingsraad via Boek 2 BW wellicht een
verkapt beroepsrecht kan creëren.
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Vgl. Rb. Haarlem (vzr.) 15 december 1989, KG 1990, 58 (OR Bornholm/Bornholm). Zie voor een uitgebreide behandeling van sancties op schending van art. 30 WOR Van Mierlo 2013, p. 318 e.v.
Rb. Den Haag 27 mei 1992, JAR 1992/111 (Stichting Voorzieningen Gehandicapten Noordelijk ZuidHolland).
Hof Amsterdam 20 mei 1999, JAR 1999/146, NJ 2000, 67 (Broekhoff/Johan Vis). De Rechtbank Arnhem heeft anders geoordeeld waar het ging om het ontslag van een bestuurder: Rb. Arnhem 20 juli
2005, JOR 2005/262 (Vorstenburg/Heijmans), r.o. 5.7. Volgens de rechtbank kan het niet vragen van
advies ex art. 30 WOR onder omstandigheden in strijd met de vennootschapsrechtelijke redelijkheid en billijkheid zijn en daarmee vernietigbaar. Ik meen dat de oudere uitspraak van het Hof
Amsterdam juist is. De WOR heeft nu eenmaal een eigen sanctiesysteem dat uitdrukkelijk niet is
opgenomen in Boek 2 BW. Anders: Van Mierlo 2013, p. 327/328.
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Een andere mogelijkheid voor de ondernemingsraad om toch een – inhoudelijk –
oordeel te krijgen over een ontslag- of benoemingsbesluit dat afwijkt van het advies
bestaat indien de benoeming of het ontslag niet uitsluitend adviesplichtig is op grond
van artikel 30 WOR, maar ook op grond van artikel 25 lid 1 sub e WOR. Dat laatste
artikel kent immers wel een beroepsrecht. Zie voor een geval waarin de ondernemingsraad met succes die tactiek heeft ingezet een uitspraak van het Hof Amsterdam
67
68
(OK) uit 1999. In de eerder aangehaalde uitspraak van het Hof Amsterdam is terecht
overwogen dat de WOR, en daarmee artikel 30, is geschreven ten behoeve van de
medezeggenschap. Dit brengt met zich dat artikel 30 WOR niet gezien kan worden als
een extra (ontslag)bescherming voor de bestuurder. De bestuurder kan geen vernietiging van het ontslagbesluit vorderen op grond van een schending van artikel 30 WOR.
Ook zou in beginsel van een onjuist WOR-traject geen opwaartse werking op een
eventuele ontslagvergoeding uit moeten gaan. Een benoemings- of ontslagbesluit is
69
geldig, ook als de procedure ex artikel 30 WOR niet goed is gevolgd.
Dat het voor de ondernemingsraad niet makkelijk is iets te bereiken door een beroep
70
op schending van artikel 30 WOR blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Zutphen.
De centrale ondernemingsraad vordert schorsing van het benoemingsbesluit van de
bestuurders wegens schending artikel 30 WOR. De centrale ondernemingsraad heeft
zich onthouden van advies en stelt zich op het standpunt dat hij niet kan adviseren
omdat niet duidelijk is gemaakt hoe de taken verdeeld worden in de ‘nieuwe’ raad
van bestuur. Daarmee is het naar het oordeel van de ondernemingsraad het niet
mogelijk zijn iets zinnigs te zeggen over de geschiktheid van de kandidaten. De
kantonrechter gaat hier niet in mee en wijst de vordering af. Meegespeeld heeft dat
de centrale ondernemingsraad de betrokken kandidaten wel heeft willen spreken.
De centrale ondernemingsraad had kunnen adviseren, ervan uitgaande dat er geen
wijziging in de taakverdeling zou komen.
Standpuntbepalingsrecht ondernemingsraad
71
Met ingang van 1 juli 2010 heeft de ondernemingsraad van een NV naast het
adviesrecht een standpuntbepalingsrecht met betrekking tot (i) belangrijke bestuursbesluiten (besluiten in de zin van artikel 2:107a BW), (ii) de benoeming, schorsing
en het ontslag van bestuurders en commissarissen en (iii) het bezoldigingsbeleid.
Het standpuntbepalingsrecht ten aanzien van de benoeming is neergelegd in een
nieuw ingevoegd artikel 2:134a BW. Het is de bedoeling dat de ondernemingsraad
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Hof Amsterdam (OK) 15 april 1999, JOR 2000/1 m.nt Vonk (OR Noest/Noest). Een ander voorbeeld
is de uitspraak van het Hof Amsterdam (OK) van 23 januari 2004, JAR 2004/47 (COR CG Holding/
KG Holding). In deze uitspraak is de vraag aan de orde of het benoemen van twee titulair directeuren onder de CEO uitsluitend adviesplichtig is op grond van artikel 30 WOR of ook op grond van
artikel 25 lid 1 onder e WOR. De Ondernemingskamer oordeelt dat laatste standpunt juist en komt
tot het oordeel dat het besluit kennelijk onredelijk is. De toetsing vindt uitsluitend plaats op grond
van artikel 25 en niet op grond van artikel 30 WOR.
Hof Amsterdam 20 mei 1999, JAR 1999/146, NJ 2000, 607 (Broekhoff/Johan Vis).
In die zin al Van der Grinten 1980.
Rb. Zutphen (ktr. vzr.) 20 juni 2008, JOR 2008/226 m.nt Verburg (COR Wegener/Wegener).
Wet van 30 juni 2010, Stb. 2010, 250, inwerkingtreding 1 juli 2010, Stb. 2010, 251 (parlementaire
behandeling: Kamerstukken 31 877).
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tijdig voor de datum van oproeping van de algemene vergadering in staat is gesteld
een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt tegelijk
met het voorstel tot benoeming aangeboden aan de algemene vergadering en mag
namens de ondernemingsraad worden toegelicht. Expliciet is bepaald dat het ontbreken van een standpunt van de ondernemingsraad de besluitvorming niet aantast.
Tijdens de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer is uitdrukkelijk gevraagd
naar de reikwijdte van deze bepaling: ziet zij alleen op het geval dat de ondernemingsraad wel wordt gevraagd om een standpunt maar dat niet geeft, of ook op de
72
situatie waarin de ondernemingsraad niet om zijn standpunt is gevraagd? De
regering beantwoordt deze vraag als volgt: in beide gevallen kan de besluitvorming
niet worden aangetast, ook niet op grond van de redelijkheid en billijkheid. Wel kan
de ondernemingsraad via een kort geding afdwingen dat hij zijn standpunt mag
73
geven.
De toegevoegde waarde ten opzichte van artikel 30 WOR is beperkt. Alleen in die
gevallen dat de te benoemen bestuurder niet geldt als een bestuurder in de zin van de
WOR (zie hoofdstuk 4 onder 3.2 en 3.3) voegt de bepaling daadwerkelijk iets toe aan
74
de WOR. In de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat de bestuurder in de
zin van artikel 30 WOR veelal niet de bestuurder in vennootschapsrechtelijke zin is.
Deze opmerking wordt niet door onderzoek gestaafd, hierboven bij de bespreking
van het begrip bestuurder in de zin van de WOR kom ik tot een andere conclusie.
Wel is het zo dat het standpuntbepalingsrecht de ondernemingsraad de mogelijkheid
geeft in de algemene vergadering zijn standpunt naar voren te brengen. Artikel 30
WOR geeft die mogelijkheid niet.
Corporate Governance
Een bestuurder kan worden benoemd voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd.
De Code Frijns beveelt aan een bestuurder van een beursvennootschap voor
maximaal vier jaar te benoemen (aanbeveling II.1.1) en ook herbenoeming altijd
voor bepaalde tijd te laten zijn. Een benoeming die afwijkt van hetgeen de Code
Frijns voorschrijft is gewoon geldig. Wel moet de vennootschap dit op grond van
artikel 2:391 lid 5 BW in haar jaarverslag uit te leggen (‘comply or explain’).
4.2.1.2

Benoeming bij akte van oprichting

Zowel voor de gewone vennootschap (artikel 2:132 lid 1 en 2:242 lid 1 BW) als voor de
structuurvennootschap (artikel 2:162 en 2:172 BW) geldt dat de eerste bestuurders
worden benoemd bij de akte van oprichting. Het niet benoemen van een bestuurder
bij de akte van oprichting is geen oprichtingsgebrek in de zin van artikel 2:21 BW
op grond waarvan de vennootschap ontbonden kan worden. Zijn geen bestuurders
benoemd, dan kunnen de oprichters de vennootschap binden krachtens artikel 2:93
lid 4 BW. Artikel 2:93 (203) BW gaat over rechtshandelingen te verrichten door de

72
73
74

Kamerstukken I 2009/10, 31 877, B, p. 4.
Kamerstukken I 2009/10, 31 877, C, p. 4-6.
Kamerstukken II 2008/09, 31 877, nr. 3, p. 8.
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vennootschap i.o. Het vierde lid bepaalt dat de oprichters de vennootschap slechts
kunnen verbinden door een aantal limitatief opgesomde rechtshandelingen. Daaronder valt: ‘(…) het aanstellen van bestuurders, het benoemen van commissarissen (…)’. In
75
de parlementaire geschiedenis van de Wet kapitaal van de besloten vennootschap
is het gebruikte verschil in terminologie (aanstellen versus benoemen) aan de orde
geweest. De leden van de D’66-fractie vragen of ook het vaststellen van de beloning
76
van commissarissen en bestuurder valt onder de rechtstreekse binding. De regering
antwoordt daarop het volgende:
“Op de vraag van de leden van de fractie van D’66 deel ik mee dat naar mijn mening de woordkeus
‘aanstellen’ in artikel 203, lid 2 meebrengt dat ook het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden,
waaronder de beloning, van bestuurders onder de werking van deze bepaling valt. Niet valt in te
zien waarom de beloning van commissarissen er dan niet onder zou vallen. Dat bij de commissarissen het woord aanstellen is vermeden, vindt zijn grond slechts in de omstandigheid dat met
77
commissarissen geen arbeidsovereenkomst wordt gesloten.”

Deze overweging laat duidelijk zien dat ook de wetgever niet fundamenteel stilstaat
bij de kwalificatie van het aangaan van de rechtsverhouding tussen vennootschap en
bestuurder. De term ‘aanstellen’ duidt er volgens de wetgever op dat een arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Hierin valt steun te vinden voor de al in hoofdstuk 1,
paragraaf 1.2.3 verdedigde opvatting dat de benoeming niet ook tegelijkertijd een
contractuele poot doet ontstaan. Dan had immers kunnen worden volstaan met de
term benoemen. Het door de regering gemaakte onderscheid met de commissaris is
onzinnig. Commissarissen zullen hun werkzaamheden doorgaans ook tegen vergoeding verrichten, maar op basis van een opdrachtovereenkomst, ook daar moet dus
78
een overeenkomst worden gesloten, alleen van een andere aard.
Net als bij de benoeming via een besluit, geldt ook hier dat een bestuurder niet tegen
zijn zin kan worden benoemd. Ook een benoeming in de akte van oprichting leidt
pas tot een rechtsbetrekking tussen vennootschap en bestuurder als de benoeming is
aanvaard.
4.2.1.3

Benoeming door de Ondernemingskamer

De enquêteprocedure en de bestuurder
Het enquêterecht is neergelegd in afdeling 2 van titel 8 Boek 2 BW (artikel 2:344-359
79
BW). De Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam kan het beleid van en de gang
van zaken binnen een rechtspersoon laten onderzoeken. Daarnaast kan de Ondernemingskamer op verzoek (onmiddellijke) voorzieningen treffen om in te grijpen in het
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Stb. 1985, 656, inwerkingtreding 20 januari 1986.
Kamerstukken II 1981/82, 16 551 nr. 5, p. 10.
Kamerstukken II 1981/82, 16 551 nr. 6, p. 9.
Vgl. Huizink 1989 p. 60/61.
Zie hoofdstuk 2, paragraaf 3.5.1 voor de relevante overwegingen uit de totstandkomingsgeschiedenis van afdeling 2.
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ondernemingsbeleid. Artikel 2:345 BW bepaalt dat slechts de in de wet aangewezen
(rechts)personen de Ondernemingskamer kunnen verzoeken een onderzoek in te
stellen naar het beleid en de gang van zaken van de rechtspersoon. Dat betreft –
limitatief – aandeelhouders (met een zekere drempel), vakorganisaties en de advocaat80
generaal om redenen van openbaar belang. Daarnaast kan het enquêterecht bij
overeenkomst of in de statuten aan anderen worden toegekend. Een bekend voorbeeld
is de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging die langs deze weg
81
enquêterecht krijgt.
De enquêteprocedure bestaat uit twee fasen. In de eerste fase beoordeelt de Ondernemingskamer, met de meeste spoed, of er aanleiding is een enquête te gelasten. Al bij
de behandeling van dat verzoek kan de Ondernemingskamer een onmiddellijke
voorziening treffen voor ten hoogste de duur van de procedure (artikel 2:349a lid 2
BW). De wet specificeert niet welke voorzieningen tot de mogelijkheden behoren. Als
de Ondernemingskamer van oordeel is dat gegronde redenen bestaan om aan een
juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen, wijst zij het verzoek toe. Er wordt
dan een rapporteur benoemd om het onderzoek te verrichten (artikel 2:350 en 351
BW). Vervolgens kan de Ondernemingskamer op verzoek van de oorspronkelijke
verzoekers of andere gerechtigden uitspreken dat sprake is van wanbeleid. Is dat het
82
geval, dan kan zij – op verzoek – voorzieningen treffen. Deze voorzieningen zijn,
anders dan de onmiddellijke voorzieningen, wel limitatief opgesomd in artikel 2:356
BW. Het betreft zowel tijdelijke als permanente voorzieningen. De Ondernemingskamer dient de duur van de voorzieningen te bepalen en heeft voorts de bevoegdheid
de gevolgen van de voorzieningen te regelen. Het is de rechtspersoon niet toegestaan
de getroffen voorziening ongedaan te maken. Een besluit daartoe is nietig (artikel
2:357 leden 1,2 en 3 BW).
Benoeming van een bestuurder kan zowel als onmiddellijke voorziening (artikel
2:349a BW) als bij wege van de voorziening ex artikel 2:356 BW. In beide gevallen is
sprake van een tijdelijke voorziening. Een onmiddellijke voorziening is altijd tijdelijk
van aard en artikel 2:356 onder c BW geeft uitdrukkelijk slechts de bevoegdheid tot
tijdelijke aanstelling van een of meer bestuurders (of commissarissen). Uit empirisch
onderzoek naar de enquêteprocedure over de jaren 1971 t/m 2007 blijkt dat de tijdelijke aanstelling met schorsing en ontslag de meest voorkomende voorzieningen
ex 2:356 BW zijn. Bij de onmiddellijke voorzieningen scoren benoeming en schorsing
83
eveneens hoog.
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Met de inwerkingtreding van de wet aanpassing enquêterecht (Wet van 18 juni 2012, Stb. 2012,
274, parlementaire behandeling: Kamerstukken 32 887) wordt deze bevoegdheid ook toegekend
aan de rechtspersoon zelf. Vgl. hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.5.1.
Zie voor een overzicht van de zaken waarin een medezeggenschapsorgaan succesvol gebruik
maakt van een hem toegekend enquêterecht Zaal 2009. Gewezen zij verder op de verplichting
voor pensioenfondsen en zorginstellingen om in hun statuten het enquêterecht toe te kennen aan
deelnemersraden respectievelijk cliëntenraden.
De Ondernemingskamer kan ook volstaan met de uitspraak dat sprake is van wanbeleid zonder
voorzieningen te treffen, HR 10 januari 1990, NJ 1990, 466 m.nt. Ma (OGEM).
Rapport Cools/Kroeze 2009, p. 66 en 71.
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De Ondernemingskamer heeft ook de bevoegdheid besluiten van een orgaan van de
rechtspersoon te schorsen of vernietigen (artikel 2:356 sub a BW). Ook dit kan de
bestuurder raken: de Ondernemingskamer kan benoemings-, bezoldigings- en ontslagbesluiten schorsen of vernietigen. Een goed voorbeeld is de Rodamco-zaak waarin
besluiten tot het wijzigen van de voorwaarden van een change-of-control werden
84
vernietigd. Zie over deze uitspraak ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.6.3.
De wet geeft de Ondernemingskamer de bevoegdheid de gevolgen van een door haar
getroffen voorziening te regelen (artikel 2:357 lid 2 BW). De opvatting in de literatuur
is dat het regelen van de gevolgen van een voorziening niet zover mag gaan dat de
limitatieve opsomming van mogelijke voorzieningen in artikel 2:356 BW wordt
85
doorbroken. Dat betekent onder meer dat de Ondernemingskamer wel een besluit
kan vernietigen maar geen door de vennootschap gesloten overeenkomst kan vernietigen of ontbinden. Voor bestuurders met hun dubbele rechtsbetrekking lijkt dit
onderscheid te zijn vervaagd. Ik roep in herinnering dat de bestuurder als contractspartij bij de (arbeids)overeenkomst als derde ten opzichte van de vennootschap moet
worden beschouwd, ook na aanvaarding van de benoeming (zie paragraaf 4.2.1.1 van
dit hoofdstuk). Hoewel de Ondernemingskamer in de Rodamco-zaak niet zelf ingrijpt
in de contractuele verhouding, is het verschil de facto verwaarloosbaar. De bestuurder
kan door de vernietiging van de besluiten uiteindelijk geen aanspraak meer maken op
een beding dat hij rechtsgeldig met de vennootschap is overeengekomen. Zou de
vennootschap de overeenkomst eenzijdig hebben willen wijzigen, dan zouden de
zwaardere toetsen van artikel 7:611, 613 of 6:248 of 258 BW van toepassing zijn
86
geweest.
De benoeming van bestuurders door de Ondernemingskamer
De door de Ondernemingskamer aangestelde bestuurder is een statutair bestuurder
in de zin van Boek 2 BW. Meestal draagt de Ondernemingskamer hem een specifieke
87
taak op. Over de vraag of de Ondernemingskamer bij de benoeming gebonden is aan
wettelijk en statutaire voorschriften die op benoeming van bestuurders betrekking
88
hebben, is in de parlementaire geschiedenis niets terug te vinden. Ook de Hoge Raad
heeft zich daarover nog niet uitgelaten. Wel heeft de Hoge Raad overwogen dat bij
het ontslag van een bestuurder de Ondernemingskamer niet gebonden is aan de
89
wettelijke of statutaire bepalingen. Het ligt voor de hand dit ook aan te nemen voor
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Hof Amsterdam (OK) 22 maart 2002, JOR 2002/82 m.nt. Van den Ingh, ARO 2002/35 en HR 18 april
2003, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernández (Rodamco).
Losbladige Rechtspersonen, P.G.F.A. Geerts, art. 2:357, aant. 4 en de daar aangehaalde literatuur.
Zie over eenzijdige wijziging ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.5.2.
Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 23 juni 1994 (OK), TvVS 1994, p. 277 m.nt. IJsselmuiden (ITP
Holland), Hof Amsterdam (OK) 18 januari 2001, JOR 2001/35 (Skytech/Skygate) en Hof Amsterdam
(OK) 7 april 2004, ARO 2004/52 (Adeodat/Clamor). Het meegeven van de opdracht is gebaseerd
op artikel 2:357 lid 2 BW dat de Ondernemingskamer de bevoegdheid geeft de gevolgen van de
voorziening te regelen.
Losbladige Rechtspersonen, C.A. Boukema, artikel 2:355, aant. 3 en Geerts 2004, p. 294.
HR 28 juni 2000, NJ 2000, 556 m.nt. Ma en JOR 2000/151 (Hoffman).
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de benoeming. De Ondernemingskamer gebruikt haar bevoegdheid om de gevolgen van de voorziening te regelen vrijwel altijd om een regeling te geven voor de
beloning van de bestuurder (artikel 2:357 lid 4 BW geeft hiertoe uitdrukkelijk de
bevoegdheid). De door de Ondernemingskamer aangestelde bestuurder kan niet worden ontslagen door het (normaal gesproken tot ontslag van bestuurders) bevoegde
orgaan. Artikel 2:357 lid 3 BW zich hiertegen. Dat de Ondernemingskamer geen advies
van de ondernemingsraad ex artikel 30 WOR hoeft te vragen spreekt voor zich. De
ondernemingsraad heeft immers alleen adviesrecht over voorgenomen besluiten van
de ondernemer. Hetzelfde geldt uiteraard voor het standpuntbepalingsrecht ex artikel
2:134a (244a) BW.
Door de aanstelling door de Ondernemingskamer ontstaat een vennootschapsrechtelijke band tussen de bestuurder en de vennootschap. De bestuurder gaat, net als een
bestuurder benoemd door het bevoegd orgaan, deel uitmaken van de vennootschappelijke deelrechtsorde. Grondslag voor de binding met de vennootschap, alsook voor
de betaling van de vergoeding, is de beschikking van de Ondernemingskamer en niet
enige overeenstemming tussen de vennootschap en de bestuurder, enigszins vergelijkbaar met de door de rechtbank benoemde curator. Er ontstaat geen contractuele
band met de vennootschap, maar uitsluitend een vennootschapsrechtelijke verhouding.
De vraag die gesteld kan worden is of, indien de door de Ondernemingskamer
benoemde bestuurder zijn werkzaamheden eenmaal aanvangt, de facto een arbeidsovereenkomst kan ontstaan tussen de vennootschap en de bestuurder. Voor de
beantwoording van de vraag of partijen zich jegens elkaar hebben verbonden wordt
gekeken naar hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars
91
verklaringen mochten afleiden. Als blijkt dat partijen zich hebben verbonden, dan
is de volgende vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Gekeken moet
worden naar wat partijen hebben beoogd en naar hoe zij feitelijk uitvoering en
92
invulling hebben gegeven aan hun arbeidsverhouding. In de situatie waarin een
door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder aan de slag gaat bij de vennootschap zal er in aanvang niet snel sprake van zijn dat partijen (de bestuurder en de
vennootschap) zich jegens elkaar hebben verbonden. Denkbaar is dat gaandeweg
de vennootschap en de bestuurder zich gaan gedragen alsof er een arbeidsovereenkomst is. Mij lijkt het niet waarschijnlijk dat die situatie zich voordoet, gelet op de het
karakter van de benoeming door de Ondernemingskamer. Zouden partijen met elkaar
door willen, dan ligt het voor de hand dat dat expliciet wordt afgesproken.
Naast de mogelijkheid een bestuurder tijdelijk te benoemen, kan de Ondernemingskamer bij wege van onmiddellijke voorziening ook de beoogde benoeming van een
93
bestuurder tegenhouden. Een voorbeeld hiervan is de ASMI-zaak. In die zaak had
90
91
92
93

Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2-II*) 2009, nr. 806, Losbladige Rechtspersonen, P.G.F.A.
Geerts, art. 2:356, aant. 8.2.
HR 5 april 2002, NJ 2003, 124 en JAR 2002/100 (ABN AMRO/Malhi).
HR 14 november 1997, NJ 1998, 149 en JAR 1997/263 (Groen/Schoevers).
Hof Amsterdam (OK) 20 mei 2008, JOR 2008/158 (ASMI).
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een aantal aandeelhouders onder meer de benoeming van een nieuwe bestuurder
op de agenda gezet. De Ondernemingskamer heeft bij wijze van onmiddellijke
voorziening verboden daarover een besluit te nemen. Partijen moesten eerst proberen een compromis te sluiten. Hierbij kan een vergelijkbaar probleem spelen als
bij het ‘gewoon’ niet doorgaan van een benoeming omdat de algemene vergadering
het besluit niet neemt. Niet valt uit te sluiten dat met de beoogde nieuwe bestuurder
al een overeenkomst was gesloten. Verwezen zij naar paragraaf 4.3.2.1 onder b van dit
hoofdstuk.
4.2.2

Het aangaan van de arbeidsovereenkomst

4.2.2.1

Algemeen

De arbeidsovereenkomst is een benoemde overeenkomst en wordt beschouwd als
94
een obligatoire overeenkomst. Net als andere overeenkomsten komt de arbeidsovereenkomst tot stand door wilsovereenstemming, door aanbod en aanvaarding (artikel
6:217 BW) en kan zij worden gekwalificeerd als een meerzijdige rechtshandeling.
Hierop zijn de artikelen 3:33-35 en 6:217 e.v. BW van toepassing. Titel 10 Boek 7 BW
95
geeft geen bijzondere regels over het aangaan van de arbeidsovereenkomst.
De arbeidsovereenkomst is in beginsel vormvrij en het aangaan kan dus zowel
96
mondeling als schriftelijk gebeuren. Wel is de werkgever op grond van artikel
7:655 BW verplicht een aantal gegevens met betrekking tot de arbeidsovereenkomst
schriftelijk aan de werknemer te verstrekken. Dit is echter geen constitutief vereiste.
Voor bepaalde bedingen is schriftelijkheid wel een constitutief vereiste. Ik wijs op
het boetebeding, proeftijdbeding en concurrentiebeding. Hetzelfde geldt voor die
wettelijke bepalingen waarvan afwijking slechts is toegestaan indien dat schriftelijk
gebeurt. Zo is een tussen partijen overeengekomen opzegtermijn die langer is dan
de wettelijke opzegtermijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. Een
97
arbeidsovereenkomst kan ook stilzwijgend tot stand komen. Artikel 7:610a BW

94

95

96
97
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Zie Konijn 1999 p. 17-21, voor een beschrijving van (nimmer gangbaar geworden) opvattingen in
de literatuur dat de arbeidsovereenkomst geen obligatoir karakter heeft, maar een persoonlijk of
sociaal karakter.
Vgl. Konijn 1999, p. 70 en over de verhouding tussen het arbeidsrecht en het algemeen vermogensrecht Van der Heiden 1993; Konijn 1999; Van Slooten 1999; Bungener 2008. Verder: Castermans 2001 en Snijders 2001.
Van der Grinten/Bouwens & Duk 2011, p. 35; Bakels/Bouwens/Houwerzijl & Roozendaal 2013,
p. 75.
HR 5 april 2002, NJ 2003, 124, JAR 2002/100 (ABN AMRO/Malhi). In r.o. 3.5. overweegt de Hoge Raad
dat om het bestaan van een arbeidsovereenkomst aan te nemen partijen zich niet uitdrukkelijk
jegens elkaar hoeven te hebben verbonden. Of zij zich jegens elkaar hebben verbonden, is
afhankelijk van hetgeen zij over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en
gedragingen hebben afgeleid en redelijkerwijs mochten afleiden. Als op zichzelf duidelijk is dat
partijen een overeenkomst hebben gesloten krachtens welke één der partijen werkzaamheden
verricht, maar de kwalificatievraag speelt (meestal: is het een arbeidsovereenkomst of een
opdrachtovereenkomst) dan geldt het criterium uit het Groen/Schoevers-arrest (HR 14 november
1997, NJ 1998, 149 en JAR 1997/263): hoe hebben partijen feitelijk uitvoering en aldus inhoud
gegeven aan hun arbeidsverhouding. In het ABN AMRO/Malhi-arrest is vervolgens geoordeeld
dat een overeenkomst niet stilzwijgend ‘van kleur kan verschieten’.
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geeft hierbij richting door het rechtsvermoeden: is gedurende drie maanden wekelijks dan wel gedurende 20 uren per maand arbeid verricht, dan wordt vermoed dat
deze arbeid krachtens een arbeidsovereenkomst is verricht.
98

Iedereen, mits handelingsbekwaam, kan een arbeidsovereenkomst aangaan. Wel
dient de werknemer een natuurlijke persoon te zijn, dit ligt besloten in het persoonlijke karakter van de arbeidsovereenkomst. Een bestuurder kan daarentegen ook een
rechtspersoon zijn.
Ook een opdrachtovereenkomst kan vormvrij worden gesloten. Een opdrachtnemer
kan, in tegenstelling tot een werknemer, wel een rechtspersoon zijn.
4.2.2.2

De managementovereenkomst

Een managementovereenkomst is niets anders dan een opdrachtovereenkomst. Er
zijn ruwweg twee typen managementovereenkomsten te onderscheiden: (i) de overeenkomst tussen de vennootschap en de bestuurder in persoon en (ii) de overeenkomst tussen de vennootschap en de ‘persoonlijke’ BV van de bestuurder. Deze laatste
99
variant kan in beginsel niet worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. Een
vennootschap kan immers geen werknemer zijn, een werknemer moet altijd een
natuurlijke persoon zijn. Wel kan het zo zijn dat de rechtsverhouding tussen de
natuurlijke persoon die uiteindelijk achter de BV zit en de vennootschap als arbeidsovereenkomst kan worden gekwalificeerd. Zie hierover de hierna te bespreken
arresten Bruijns/Arrow, Groen/Schoevers en Stichting Thuiszorg Rotterdam/PGGM. In de
overeenkomst tussen de vennootschap en de BV wordt doorgaans overeengekomen
dat de BV de bestuursfunctie zal vervullen en zorg zal dragen dat een bepaalde, met
name genoemde persoon (vrijwel altijd de directeur-grootaandeelhouder van de
persoonlijke BV) de feitelijke werkzaamheden zal verrichten. De achtergrond van
deze constructie is vaak fiscaal van aard. Soms is er geen tussenkomst van een
persoonlijke BV. De bestuurder-natuurlijke persoon wordt dan benoemd als bestuur100
der en is ook contractspartij bij de opdrachtovereenkomst. In dat geval zal een

98

Voor minderjarigen kent het arbeidsrecht een aangepaste bekwaamheidsregeling, artikel 7:612
BW.
99 HR 9 juli 1990, NJ 1991, 215 m.nt. PAS (Bruijns/Arrow), HR 14 november 1997, NJ 1998, 149 (Groen/
Schoevers) en HR 13 juli 2007, NJ 2007, 449 m.nt. Verhulp, JAR 2007/231 (Stichting Thuiszorg
Rotterdam/PGGM).
100 Honée noemt deze twee typen (overeenkomst met de persoonlijke BV enerzijds en met de
bestuurder in persoon anderzijds) respectievelijk de beheersovereenkomst en de bestuursovereenkomst. In de beheersovereenkomst is het doel dat het bestuur van de vennootschap wordt
opgedragen aan de persoonlijke BV. Bij een bestuursovereenkomst is slechts sprake van een
invulling van het contractuele element van de verhouding tussen de vennootschap en de
bestuurder-natuurlijke persoon, Honée 1991, p. 22. Ik denk dat die laatste constatering niet juist
is; er hoeft zoals eerder betoogd (hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.3) naast de vennootschapsrechtelijke
band geen contractuele band met de(zelfde) vennootschap te zijn. Honée concludeert dat de
‘managementovereenkomst’ niets anders is dan een bestuurderscontract. Naar mijn oordeel is dit
geen juiste omschrijving, maar is – in zijn termen – zowel een beheersovereenkomst als een
bestuursovereenkomst een overeenkomst van opdracht, waarin partijen de contractuele relatie
die zij naast het bestuurderschap willen creëren, vormgeven.
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rechter sneller oordelen dat de relatie tussen de vennootschap en de bestuurdernatuurlijke persoon wordt gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst dan in het geval
een persoonlijk BV is tussengeschoven.
Dat een managementovereenkomst met een BV geen arbeidsovereenkomst is, ook
niet als de overeenkomst bepaalt dat één bepaalde persoon de arbeid feitelijk dient
101
te verrichten, is door de Hoge Raad nog eens bevestigd in het Bruijns/Arrow-arrest.
Het gaat in deze zaak – onder meer – om de vraag of de in de managementovereenkomsten (het gaat om twee bestuurders) opgenomen concurrentiebedingen hun
kracht hebben verloren doordat de overeenkomsten schadeplichtig zijn opgezegd.
De bestuurders beroepen zich in dat verband op artikel 7:653 lid 3 BW. De Hoge Raad
overweegt, in navolging van A-G Koopmans, dat de persoonlijke BV’s bestuurder
waren van de vennootschap. Zij (de BV’s) kunnen niet worden aangemerkt als
werknemers in de zin van het BW omdat een werknemer slechts een natuurlijke
persoon kan zijn. Het feit dat de personen achter de BV’s op grond van de managementovereenkomsten arbeid voor de vennootschap verrichten maakt dat niet
anders, aldus de Hoge Raad in r.o. 3.4. De Hoge Raad overweegt expliciet dat uit
de vaststaande dan wel gestelde feiten niet kan worden afgeleid dat zij (de personen achter de BV’s) daardoor tot de vennootschap kwamen te staan in een rechtsverhouding die als arbeidsovereenkomst is aan te merken. Uit de formulering van
de Hoge Raad valt af te leiden dat de mogelijkheid dat wordt ‘doorgeprikt’ dus wel
102
bestaat.
De arbeidsrechtelijke bepalingen over het concurrentiebeding zijn in
deze zaak dus niet van toepassing op de concurrentiebedingen in de management103
overeenkomst.
In de casus die ten grondslag ligt aan een later arrest van de Hoge Raad, doen zich wel
feiten voor die ruimte geven voor het oordeel dat tussen degene achter de management-BV en de rechtspersoon een arbeidsovereenkomst bestaat, ondanks het feit
dat een opdrachtovereenkomst is gesloten tussen de rechtspersoon en de manage104
ment BV. In het PGGM-arrest is sprake van een managementovereenkomst tussen de persoonlijke BV van de directeur en Stichting Thuiszorg Rotterdam. Partijen
hebben zich op het standpunt gesteld dat een managementovereenkomst bestaat
tussen de stichting en de persoonlijke BV. PGGM, het pensioenfonds van de zorgsector, stelt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de directeur in persoon en de stichting en vordert betaling van pensioenpremie door de stichting. De

101 HR 9 juli 1990, NJ 1991, 215 m.nt. PAS (Bruijns/Arrow).
102 Ook Van der Kind heeft dit opgemerkt: Van der Kind 2007, pt. 5.
103 Iets anders is dat ook opdrachtovereenkomsten worden geregeerd door de redelijkheid en
billijkheid. De derogerende werking daarvan kan met zich brengen dat de opdrachtgever de
opdrachtnemer niet aan het concurrentiebeding kan houden. Vgl. Hof Amsterdam 9 augustus
2011, JAR 2011/240 (Ubachs Wisbrun/Ubachs) en Rb. Breda (vzr.) 12 december 2012, JAR 2013/48
(Zantman/Mobilized Media).
104 HR 13 juli 2007, NJ 2007, 449 m.nt. Verhulp, JAR 2007/231 (Stichting Thuiszorg Rotterdam/PGGM).
Hoewel deze zaak ziet op een directeur (geen statutair bestuurder) van een stichting en de dubbele binding dus niet speelt, is de uitspraak relevant voor de statutair bestuurder omdat de door
partijen gebruikte constructie ook bij bestuurders van vennootschappen voorkomt. Zie over dit
arrest onder meer Van den Berg 2007, Van der Kind 2007 en Boot 2008.
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Hoge Raad stelt PGGM in het gelijk en overweegt allereerst dat de criteria die
gelden voor het bepalen of de tussen partijen bestaande rechtsverhouding een
arbeidsovereenkomst betreft zowel van toepassing zijn in het geval partijen zelf
twisten over de aard van hun rechtsverhouding als wanneer een derde betoogt dat
de tussen partijen bestaande rechtsverhouding als arbeidsovereenkomst is te kwalificeren. Het hof heeft in de ogen van de Hoge Raad de betreffende criteria voorts
terecht toegepast in een situatie waarin sprake is van een management-BV. Het gaat
er om dat “aan de hand van de in genoemd arrest van 1997 [Groen/Schoevers, JHB]
vermelde criteria moet worden beoordeeld of tussen de opdrachtgever en de betrokken
arbeidskracht een arbeidsovereenkomst is gesloten” (r.o. 3.4). Het kan dus zo zijn dat
ongeacht de overeenkomst van opdracht die is gesloten tussen de stichting (of
vennootschap) en de management-BV, ook een arbeidsovereenkomst bestaat tussen
de stichting (of vennootschap) en de directeur-grootaandeelhouder/natuurlijk persoon van de betreffende management-BV. Opgemerkt moet worden dat de feiten in
deze zaak vrij specifiek zijn. De directeur en de stichting willen uitdrukkelijk geen
arbeidsovereenkomst sluiten om te vermijden dat de directeur onder de werkingssfeer van PGGM valt, teneinde een pensioenbreuk voor de directeur te voorkomen.
Het is echter wel de directeur in persoon die wordt benoemd als directeur, de
betalingen worden rechtstreeks door de stichting aan de directeur gedaan, zonder
tussenkomst van de management BV en zonder BTW. Ook is de management-BV in
feite een pensioen-BV: de doelomschrijving van de BV is “het doen van periodieke van
het leven van de gerechtigde afhankelijke uitkeringen alsmede houdstermaatschappij”.
Geen enkele verwijzing naar de managementactiviteiten dus. Het is niet verwonderlijk dat op basis van deze feiten is geconcludeerd dat door de door partijen opgezette
constructie moet worden gekeken.
Voor de vraag wat het PGGM-arrest betekent voor de bestuurder die zijn werkzaamheden via een management-BV verricht is relevant of de natuurlijke persoon achter
de BV is benoemd als bestuurder of de management-BV zelf. Dit is van belang voor
het bepalen van de graad van ontslagbescherming als, op grond van alle feiten en
omstandigheden, moet worden geconcludeerd dat de rechtsverhouding tussen de
vennootschap en de natuurlijke persoon een arbeidsovereenkomst is. Is de natuurlijke persoon benoemd als bestuurder en wordt vervolgens geoordeeld dat hij ook in
een arbeidsrechtelijke verhouding tot de vennootschap staat, dan zal het vennootschapsrechtelijke ontslag ook de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met zich
brengen (tenzij sprake is van een opzegverbod of tenzij anders is overeengekomen),
artikel 6 BBA vindt geen toepassing en herstel van de dienstbetrekking is niet
mogelijk. Is echter de management-BV benoemd als bestuurder en komt een rechter
tot de conclusie dat er een arbeidsovereenkomst bestaat tussen de natuurlijk persoon
en de vennootschap, dan geniet de natuurlijke persoon de normale ontslagbescherming. Voor de vennootschapsrechtelijke benoeming telt immers slechts het benoemingsbesluit (zie hierover paragraaf 4.2.1 van dit hoofdstuk) en gaat het niet, zoals
in de contractuele verhouding om de bedoeling van partijen en de feitelijk uitvoering

105 Die criteria zijn te kennen uit HR 14 november 1997, NJ 1998, 149 (Groen/Schoevers).
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die zij aan hun rechtsverhouding geven. Overigens kan juist de vraag wie is benoemd
(de management-BV of de natuurlijke persoon) naar mijn oordeel een doorslaggevend argument bieden voor de stelling dat de constructie moet worden doorgeprikt
of juist niet, uiteraard alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen.
Is geen sprake van een constructie die wordt doorgeprikt dan spelen arbeidsrechtelijke regels – vanzelfsprekend – geen rol bij de managementovereenkomst. De presi106
dent van de Rechtbank Middelburg oordeelde dat artikel 2:244 lid 3 BW (herstel van
de dienstbetrekking is niet mogelijk) geen toepassing vindt indien sprake is van een
managementcontract. Wel geldt de ratio van dat artikel: indien tussen de bestuurder
en de aandeelhouders een onwerkbare relatie bestaat, dient in beginsel de bestuurder
te wijken.
107

De voorzieningenrechter te Utrecht oordeelde in 2008, in lijn met het arrest Bruijns/
Arrow, dat arbeidsrechtelijke criteria geen rol spelen bij een managementovereenkomst. Het betreft in deze zaak geen statutair maar titulair directeur die zijn werkzaamheden eerst op basis van een arbeidsovereenkomst verricht. Na enige tijd
verwerft zijn persoonlijke BV een belang in de vennootschap en wordt een managementovereenkomst gesloten. De directeur blijft dezelfde werkzaamheden verrichten,
als lid van de directie, maar zonder statutair bestuurder te zijn. Als de vennootschap
vervolgens de managementovereenkomst met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn opzegt en de directeur ontheft van zijn werkzaamheden gedurende de opzegtermijn, vordert de directeur toelating tot zijn werkzaamheden en
grondt zijn vordering mede op artikel 7:611 BW. De voorzieningenrechter maakt
hiermee – terecht – korte metten:
“Voor toepassing van arbeidsrechtelijke criteria, ontleend aan de eis van goed werkgeverschap in
artikel 7:611 BW, is in casu geen plaats. Hoewel [X] aanvankelijk de werkzaamheden heeft verricht
op basis van een arbeidsovereenkomst, is naderhand niet louter om fiscale redenen een managementovereenkomst gesloten. Veeleer is aannemelijk dat het aangaan van een managementovereenkomst ook meer recht deed aan de positie van [X] als directeur (weliswaar niet statutair, maar
wel als lid van het directieteam) en van [eiseres][de persoonlijke BV van X, JHB] als aandeelhouder
van ClientFirst Beheer. Ook overigens brengt de aard van de managementovereenkomst niet mee,
dat arbeidsrechtelijke criteria bij wijze van analogie toepassing dienen te vinden.”

Eveneens in 2008 oordeelt de voorzieningenrechter te Alkmaar dat op grond van de
beschikbare feiten niet kan worden vastgesteld of de managementovereenkomst
feitelijk als arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt en laat het antwoord op
die vraag in het midden omdat een kort geding zich niet leent voor verder feitenon108
derzoek.

106 Rb. Middelburg (vzr.) 21 september 1990, NJ 1991, 491 (D./P.).
107 Rb. Utrecht (vzr.) 19 maart 2008, JAR 2008/161 (X./Client First). Ook: Rb. Almelo 13 augustus 2008,
ECLI:NL:RBALM:2008:BE8776 die met zoveel woorden overweegt dat aan een managementovereenkomst nu eenmaal minder bescherming kan worden ontleend dan aan een arbeidsovereenkomst. Anders: Rb. Arnhem (vzr.) 7 augustus 2007, JAR 2007/224 (Kolwidun/Accon) die een meer
arbeidsrechtelijke toetsing aanlegt ook al is sprake van een managementovereenkomst.
108 Rb. Alkmaar (vzr.) 10 juli 2008, ECLI:NL:RBALK:2008:BD6971.
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Bijzonder, en naar mijn idee onjuist, is de uitspraak van de voorzieningenrechter te
109
Den Haag uit 2009. Het betrof een geschil tussen twee besloten vennootschappen,
Maveron en Copia. Maveron en Copia zijn elk 50% aandeelhouder van 2link Holding
en zijn ook allebei bestuurder van deze vennootschap. Het dagelijks bestuur wordt
gevoerd door twee natuurlijke personen, de één directeur-enig aandeelhouder van
Copia, de ander van Maveron. (De advocaat van) Maveron stuurt een brief aan Copia
waarin hij opzegt als bestuurder. (De advocaat van) Copia aanvaardt het ontslag en
Maveron wordt uitgeschreven. Maveron betwist later de rechtsgeldigheid van het
ontslag en vordert herstel van zijn bestuurderstatus en inschrijving in het Handelsregister. De voorzieningenrechter wijst deze vordering toe en motiveert dat arbeidsrechtelijk: de werkgever had zich er van moeten vergewissen of de werknemer
onvoorwaardelijk ontslag wilde nemen. Dat hier sprake is van een managementovereenkomst leidt niet tot een ander toetsingskader. De vennootschap die bestuurder is
wordt immers in de feitelijke uitvoering vertegenwoordigd door de natuurlijke
persoon. Dit is niet het juiste toetsingskader: de voorzieningenrechter had net als in
Bruijns/Arrow moeten oordelen dat arbeidsrechtelijke normen in deze verhouding
geen rol spelen. Vervolgens had hij dienen te beoordelen of er feiten en omstandigheden zijn die er toe leiden dat moet worden aangenomen dat tussen 2link Holding
en de natuurlijke persoon een arbeidsovereenkomst bestaat. In dat geval had de
opzegging wellicht afkomstig van deze natuurlijke persoon geacht kunnen zijn. Gelet
op de casus lijkt het mij niet waarschijnlijk dat de voorzieningenrechter voldoende
feiten en omstandigheden had kunnen vinden die maken dat de constructie moet
worden doorgeprikt.
De bestuurder van de beursgenoteerde vennootschap heeft niet meer de keuze voor
een arbeidsovereenkomst en zal een opdrachtovereenkomst met de vennootschap
moeten sluiten. De wet verbiedt niet dat de constructie van de management-BV
wordt gekozen. Die constructie ligt misschien juridisch wel, maar feitelijk minder
voor de hand. Er zijn wel beursfondsen die bestuurd worden door een rechtspersoon, maar dat zijn uitzonderingen. Doorgaans wordt een persoonlijke verbintenis
van de topman of -vrouw verwacht.
4.2.2.3

Vertegenwoordigingsbevoegd orgaan aangaan arbeidsovereenkomst

Een in de praktijk regelmatig terugkerende vraag is welk orgaan van de vennootschap bevoegd is de overeenkomst met de bestuurder aan te gaan. De wet bepaalt
dwingend welk orgaan bevoegd is tot de vennootschapsrechtelijke benoeming (zie
paragraaf 4.2.1.1), maar kent geen vergelijkbare bepaling voor het aangaan van de
overeenkomst met de bestuurder. De benoeming en het aangaan van de arbeidsovereenkomst hebben gemeen dat zij de start van de rechtsrelatie vormen (vennootschapsrechtelijk en contractueel). De (arbeids)overeenkomst regelt echter doorgaans
meer: het salaris, het pensioen, de opzegtermijn, eventueel een beëindigingsvergoeding, secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een kostenvergoeding of een door de

109 Rb. Den Haag (vzr.) 24 juli 2009, RO 2009/65 (Maveron/Copia).
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vennootschap betaalde aansprakelijkheidsverzekering en bijvoorbeeld een concurrentiebeding. Sommige van die onderwerpen vallen onder het begrip bezoldiging
(vgl. hoofdstuk 5, paragraaf 5.2). Het orgaan dat tot benoeming is bevoegd, is niet
altijd het bevoegde orgaan om de bezoldiging vast te stellen. Dat maakt de vertegenwoordigingsbevoegdheid bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst complex.
Een andere complicerende factor is dat in de praktijk meestal het contract wordt uit
onderhandeld vóórdat sprake is van een benoemings- dan wel bezoldigingsbesluit.
Zie hierover ook paragraaf 4.3.1 van dit hoofdstuk.
Vrijwel alle organen van de vennootschap lijken in meer of mindere mate in aanmerking te komen als vertegenwoordigingsbevoegde partij.
In de eerste plaats kan worden betoogd dat het aangaan van overeenkomsten
namens de vennootschap bij uitstek een taak van het bestuur van de vennootschap
is. Het bestuur is immers bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, tenzij
110
de wet anders bepaalt. Is sprake van een tegenstrijdig belang, dan is de raad van
commissarissen bevoegd. Is die er niet, dan kan de aandeelhouder iemand (waar111
onder zichzelf of het bestuur met het tegenstrijdig belang) aanwijzen. Bij de Wet
bestuur en toezicht is een nieuwe tegenstrijdigbelangregeling ingevoerd. De nadruk
112
ligt daarbij niet meer op de vertegenwoordiging, maar op de besluitvorming. Het
nieuwe artikel 2:129 (239) lid 6 BW bepaalt dat de bestuurder niet deelneemt aan de
besluitvorming indien hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 5. Kan het bestuur daardoor geen besluiten
nemen, dan besluit de raad van commissarissen en bij gebrek daaraan, de algemene
vergadering. Wordt in strijd gehandeld met deze regeling dan is het besluit vernietigbaar (en dus niet nietig) zo blijkt uit de memorie van toelichting. De vernietiging heeft
voor de rechtshandeling van de vennootschap en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de betreffende bestuurder geen gevolgen. Die rechtshandeling
blijft in stand. Is de derde niet te goeder trouw, dan staat voor de vennootschap een
actie op grond van artikel 6:162 BW jegens die derde open wegens het profiteren van
113
wanprestatie, aldus de memorie van toelichting. Hiermee sluit de wetgever enigszins
aan bij aanbevelingen in de Corporate Governance Code 2008. Daarin is bepaald dat
besluiten waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen de goedkeuring van
de raad van commissarissen behoeven (principle II.3). Verder neemt de individuele
bestuurder geen deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of
transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft (best practice II.3.3). Het gaat in de
code dus ook om besluitvorming en niet om vertegenwoordiging.
Is er sprake van een tegenstrijdig belang, dan mag het bestuur volgens de huidige
regeling dus nog steeds vertegenwoordigen, maar niet besluiten omtrent de aangelegenheid.
110
111
112
113
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Art. 2:130 (240) BW.
Van Schilfgaarde 2009, p. 240 en 243.
Oranje 2008, p. 91, Kamerstukken II 2008/09, 31 763, nr. 6, p. 20.
Kamerstukken II 2008/09, 31 763, nr. 3 p. 13 en 14 en HR 17 december 1982, NJ 1983, 480 m.nt.
JMMM (Bibolini).
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Of sprake is van een tegenstrijdig belang, moet altijd worden bepaald aan de hand
van de concrete omstandigheden van het geval. Uit de wet volgt niet dat het bestuur,
of de bestuurder zelf, per se een tegenstrijdig belang heeft als het gaat om het sluiten
van een overeenkomst met zichzelf of een nieuwe bestuurder. Zonder het uitgangspunt van de concrete toets ter discussie te willen stellen, vind ik dat het veel helderheid zou brengen als vaststond dat het bestuur een tegenstrijdig belang heeft
als het gaat om contracteren met leden van dat bestuur. Dat de bestuurder met wie
114
wordt gecontracteerd een tegenstrijdig belang heeft, lijkt mij zonder twijfel. De
vennootschap heeft bijvoorbeeld belang bij een gematigd salaris en zoveel mogelijk
flexibiliteit bij de beëindiging. De bestuurder heeft belang bij een zo hoog mogelijk
salaris en zoveel mogelijk bescherming tegen onvrijwillige beëindiging. Het is voorts
de vraag of bestuurders uitsluitend het belang van de vennootschap voor ogen
hebben als zij contracteren met een toekomstige of al benoemde collega die op zijn
beurt weer vertegenwoordigingsbevoegd is als gaat om het aanpassen hun bestaande
overeenkomsten. De bestuurder heeft dan belang bij de inhoud van het contract met
115
zijn collega. Niets menselijks is de bestuurder vreemd. Tegenstrijdig belang bij
contracteren met bestuurders als regel lijkt mij beter bij de realiteit passen dan de
omgekeerde variant. Dat er bij uitzondering concrete gevallen zijn waarin geen
tegenstrijdig belang is, maakt dit niet anders.
Als het bestuur als vertegenwoordigingsbevoegd orgaan wordt aangemerkt, dan kan
het bestuur dus rechtsgeldig de (arbeids)overeenkomst ondertekenen, maar niet
besluiten over de inhoud daarvan (zoals ingangsdatum, duur etc). Die bevoegdheid
zou dan mijns inziens logischerwijs moeten berusten bij de organen die bevoegd zijn
te besluiten over benoeming of bezoldiging.
Een tweede invalshoek is direct aansluiten bij de bevoegdheid een benoemingsbesluit te nemen. Het benoemingsbesluit is immers een direct extern werkend besluit
en kent wat de benoeming betreft al een vertegenwoordigingsaspect jegens de
bestuurder (vgl. paragraaf 4.2.1.1 van dit hoofdstuk). Niet valt in te zien waarom dat
vertegenwoordigingsaspect zich niet ook zou kunnen uitstrekken tot het aangaan van
de overeenkomst met de beoogd bestuurder.
Ten derde geldt dat bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst als gezegd niet alleen
wordt afgesproken dát de bestuurder arbeid gaat verrichten voor de vennootschap,
maar worden ook de voorwaarden waaronder hij dat zal gaan doen afgesproken.
Het bevoegd orgaan om de bezoldiging vast te stellen is de algemene vergadering
of de raad van commissarissen (zie hoofdstuk 5). Dat hoeft niet gelijk te lopen met
het orgaan dat bevoegd is te benoemen. Ook het bezoldigingsbesluit is direct extern

114 Vgl. Rb. Rotterdam 2 juli 2008, JIN 2008/702 m.nt. Gepken-Jager die in gelijke zin overweegt. De
rechtbank komt tot het oordeel dat de vennootschap niet aan de arbeidsovereenkomst is
gebonden die door de bestuurder zelf namens de vennootschap is ondertekend.
115 Zie ook Goes 2004, p. 485, die hetzelfde betoogt ten aanzien van het onderling vrijwaren van
bestuurders.
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werkend en kent dus een vertegenwoordigingsaspect. Er is iets voor te zeggen het
orgaan dat bevoegd is de bezoldiging te bepalen, ook vertegenwoordigingsbevoegd te
laten zijn de arbeidsovereenkomst te ondertekenen.
Hierbij geldt dat het niet in alle gevallen praktisch is de algemene vergadering
(meestal het tot benoeming bevoegd orgaan) op te zadelen met de vertegenwoordigingsbevoegdheid de arbeidsovereenkomst aan te gaan. Dit is met name het geval bij
open vennootschappen of vennootschappen met veel aandeelhouders. Zeker als de
bevoegdheid het bezoldigingsbesluit te nemen bij de raad van commissarissen is
gelegd, ligt het eerder voor de hand de raad van commissarissen aan te wijzen als
orgaan dat vertegenwoordigingsbevoegd is de arbeidsovereenkomst aan te gaan met
de bestuurder. Vooral bij naamloze vennootschappen, al dan niet beursgenoteerd,
worden de onderhandelingen vrijwel altijd gevoerd door één of meerdere commissarissen. Is een vennootschap een concernvennootschap of eigendom van een private
equity-bedrijf, dan zal doorgaans een vertegenwoordiger van de aandeelhouder de
onderhandelingen voeren.
Consequentie is dat altijd het risico blijft bestaan dat na het sluiten van de arbeidsof opdrachtovereenkomst geen benoemingsbesluit wordt genomen. Gevolg is dat
de gesloten overeenkomst weer zal moeten worden beëindigd (er kan immers geen
inhoud aan worden gegeven), met eventuele kosten van dien. Zie voor een voorbeeld
de beschrijving van de AHOLD-zaak in paragraaf 4.3.2.1 van dit hoofdstuk en in
paragraaf 5.6 van hoofdstuk 5). De vennootschap moet zich dan ook realiseren dat het
spreiden van de bevoegdheden – hoe dogmatisch juist wellicht ook – kan leiden tot
verschillende wijze van uitoefening van die bevoegdheden.
Samengevat: op het aangaan van een (arbeids)overeenkomst met de bestuurder
zijn geen bijzondere regels van toepassing. Als het bestuur vertegenwoordigingsbevoegd moet worden geacht, dan kan het bestuur in ieder geval niet besluiten over
de (inhoud van) de arbeidsovereenkomst in verband met tegenstrijdig belang. Die
bevoegdheid zou dan moeten liggen bij de organen die bevoegd zijn het benoemingsbesluit of het bezoldigingsbesluit te nemen.
4.3

Wisselwerking benoeming en arbeidsovereenkomst

4.3.1

Opvattingen in de literatuur

Zoals in de inleiding al is opgemerkt is beduidend minder geschreven over het begin
van de relatie bestuurder-vennootschap dan over het einde van de relatie, het ontslag.
Huizink gaat er in zijn dissertatie van uit dat de benoeming en het aangaan van de
arbeidsovereenkomst twee rechtsfeiten zijn die in tijd kunnen samenvallen, maar
116
niet hoeven samen te vallen. Hij heeft die opvatting in latere publicaties niet

116 Huizink 1989, p. 54 en 61.
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117

verlaten. Huizink is van oordeel dat de rechtsbetrekking eerder het karakter van een
lidmaatschapsbetrekking vertoont dan van een contractuele betrekking, net zoals dat
het geval is voor de aandeelhouders die immers ook zowel deel uitmaken van (een
orgaan van) de vennootschappelijke rechtsorde als jegens de vennootschap rechten en
verplichtingen hebben. Daarnaast voert Huizink een technisch argument aan: de
bevoegdheid te benoemen en de arbeidsovereenkomst aan te gaan berusten niet bij
118
eenzelfde orgaan. Kortom, door de benoeming (en de aanvaarding daarvan) komt
niet een contractuele band tot stand tussen de vennootschap en de bestuurder. Van
119
Schilfgaarde (en bewerkers) stelt daarentegen dat door de benoeming alleen geen
juridische relatie tot stand komt maar dat de benoeming moet worden aanvaard. Die
aanvaarding leidt ertoe dat een tweeledige rechtsverhouding ontstaat waarin de
bestuurder enerzijds deel uitmaakt van de vennootschap als deelrechtsorde en
anderzijds tot de vennootschap in een contractuele verhouding staat. Het overheersende element in de contractuele poot van de vennootschapsrechtelijke betrekking is
in het algemeen een arbeidsovereenkomst. Als afgesproken is dat een bestuurder niet
wordt betaald, dan komt geen arbeidsovereenkomst tot stand. Is de bestuurder in
dienst van de moeder en bestuurder bij de dochter, dan is de wederpartij bij de
vennootschapsrechtelijke betrekking een ander dan de wederpartij bij de daarvan
losgemaakte arbeidsovereenkomst, aldus nog steeds Van Schilfgaarde. Hoe die contractuele band met een andere wederpartij dan tot stand komt (door de benoeming?)
120
wordt niet duidelijk. Raaijmakers beschouwt de benoeming als het sluitstuk van
een selectie- en voordrachtsprocedure. De aanvaarding van de benoeming door de
bestuurder geschiedt op basis van de afspraken die met de kandidaat-bestuurder vóór
de daadwerkelijke benoeming zijn gemaakt, en onder de opschortende voorwaarde
121
van formele benoeming. Raaijmakers is overigens van oordeel dat de overeenkomst
die tot stand komt niet zonder meer een arbeidsovereenkomst is vanwege het
122
ontbreken van een gezagsrelatie. Hij volgt hierin de eerdere bewerker van de
123
124
Pitlo-serie, Löwensteyn. Maeijer stelt zich op het standpunt dat door de benoeming en de aanvaarding daarvan een contractuele verhouding tussen de vennootschap
en de bestuurder tot stand komt. Deze contractuele verhouding houdt de functionele
relatie als bestuurder in. Maeijer lijkt dus de contractuele band voorop te stellen. Het
bezwaar van Maeijer tegen de visie van Huizink is dat de laatste concludeert dat
omdát de bestuurder een functionele relatie heeft, deze niet contractueel kan zijn.
Maeijer kwalificeert de benoemingshandeling expliciet als een tweezijdige rechts125
handeling, evenals Raaijmakers. Van der Grinten overweegt dat voor het ontstaan

117
118
119
120
121
122
123
124

125

Huizink 2001, p. 3 en 4, Huizink 2003, p. 5 en 6.
Huizink 1989, p. 64/64, Huizink 2001, p. 9.
Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 171/172.
Pitlo/Raaijmakers (2) 2006, p. 393, 395.
Vgl. Hof Amsterdam (OK) 6 januari 2005, JOR 2005/6 m.nt. Josephus Jitta (AHOLD), waaruit blijkt
dat die opschortende voorwaarde er niet altijd is en tot problemen kan leiden.
Pitlo/Raaijmakers (2) 2006, p. 394/395.
Pitlo/Löwensteyn 1986 en 1994.
Asser/Van der Grinten/Maeijer (2-II) 1997, nr. 42. Deze opvatting is door de nieuwe bewerkers
niet verlaten: In gelijke zin de nieuwe bewerkers: Asser/Maeijer & Kroeze (2-I*) 2015, nr. 195. en
Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2-II*) 2009, nr. 425.
Handboek 2013, nr. 247 en 244.
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van het bestuurderschap (stilzwijgende) aanvaarding nodig is. Ook is hij van mening
dat de verhouding tussen bestuurder en vennootschap twee onderscheiden componenten kent. Of de contractuele verhouding in zijn visie los van de benoeming tot
126
stand komt wordt niet duidelijk. Van der Ploeg laat uitdrukkelijk de mogelijkheid
127
open dat het benoemingsbesluit geen contractuele relatie tot gevolg heeft. Verburg
volstaat met de constatering dat de bestuurder een functionele relatie met de
vennootschap heeft (als gevolg van de benoeming) en een contractuele band, mits
bezoldigd.
Grofweg zijn deze visies in twee varianten te verdelen: (i) de gehele rechtsbetrekking
(contractueel en vennootschapsrechtelijk) vangt aan met het benoemingsbesluit en
de aanvaarding daarvan of (ii) de benoeming is de uitvoering van de gemaakte,
contractuele afspraken. Uit het systeem van de wet valt niet eenduidig af te leiden
welke variant juist is. Vóór de eerste benadering pleit dat er geen risico is dat wél
een contract wordt gesloten, maar geen benoeming volgt. De overeenkomst komt
in die visie immers pas tot stand nadat de benoeming is aanvaard. Nadeel is dat de
realiteit, bijvoorbeeld door de frequentie van algemene vergaderingen, vaak anders
is en veeleer het door Raaymakers geschetste scenario benadert: eerst maken partijen afspraken, daarna volgt het benoemingsbesluit. Dit leidt pas tot (mogelijke)
problemen als het orgaan dat benoemt of de bezoldiging vaststelt, niet hetzelfde
orgaan is dat ook bevoegd is de arbeids- of opdrachtovereenkomst te sluiten. De
overeenkomst is in dat geval gesloten, maar er volgt geen benoeming zodat geen
invulling aan de overeenkomst kan worden gegeven.
Een vraag die opkomt, is of een benoeming zonder contractuele poot bestaat. Gevallen waarin dat aan de orde kan komen zijn bijvoorbeeld de concernvennootschap
die bestuurder wordt van een andere vennootschap, een bestuurder die door de
Ondernemingskamer wordt benoemd, een werknemer die al een arbeidsovereenkomst heeft en wordt benoemd, of de benoemingen van een zittende bestuurder bij
andere concernvennootschappen. In die gevallen is dus sprake van één rechtshandeling (de benoeming) met één rechtsgevolg: het tot stand brengen van een vennootschapsrechtelijke relatie (vgl. hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.3). Zou de visie van Van
Schilfgaarde worden gevolgd (met de aanvaarding van de benoeming vangt ook een
contractuele relatie aan) dan is de vraag wat die contractuele relatie dan inhoudt als
de bestuurder al werknemer is. Bestaat er al een contractuele relatie, dan creëert de
benoeming geen nieuwe relatie. De contractuele poot van de rechtsbetrekking wordt
dan ingevuld door de al bestaande relatie en de benoemingshandeling doet geen
nieuwe of andere overeenkomst ontstaan.
Is het de bedoeling van partijen zowel een benoeming als een arbeids- of opdrachtovereenkomst te realiseren, dan geldt het volgende. Het aangaan van de overeenkomst
brengt geen bestuurderschap met zich; daarvoor is immers een benoemingsbesluit

126 Van der Ploeg 2006, p. 501 en 503.
127 Verburg 2008a, p. 7.
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nodig. Het benoemingsbesluit moet echter worden gezien als een aanbod, ook tot
het sluiten van een overeenkomst. Dit rijmt niet met het feit dat partijen het al eens
zijn over de voorwaarden, met name de beloning, vóórdat benoeming aan de orde
komt. Vaak is al een bindende overeenkomst gesloten, of de benoeming nu volgt of
niet. Volgt de benoeming, dan heeft die dus geen enkele invloed op het al gesloten
contract. Wordt wel eerst een benoemingsbesluit genomen, dan behelst dat zelden tot
nooit een volwaardig aanbod tot het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Daar
is minstgenomen ook een bezoldigingsbesluit voor nodig. Daar komt bij dat het
bevoegde orgaan om te benoemen niet altijd het bevoegde orgaan is om de arbeidsovereenkomst aan te gaan of om de bezoldiging vast te stellen. Het ‘aanbod’ wordt dan
door een onbevoegd orgaan gedaan. Kortom, de volgorde bij benoeming en het aangaan van de overeenkomst alsmede het samenspel tussen beide rechtshandelingen is
niet duidelijk. In de praktijk wordt dit vaak ondervangen door een voorbehoud te
maken bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst (zie hierover paragraaf 4.3.2.1
(b) van dit hoofdstuk). Dit maakt de dogmatisch-juridische analyse niet anders: de
verhouding tussen het overeenkomstenrecht en het rechtspersonenrecht is bij het
aangaan van de relatie onduidelijk. Uit het systeem van de wet volgt geen logische
benadering.
Noch de visie van Huizink (de benoeming en het aangaan van de arbeidsovereenkomst twee losstaande rechtshandelingen), noch de visie van Raaijmakers (benoeming is het – formele – sluitstuk van onderhandelingen tussen partijen) geeft een
bevredigend antwoord. Het lostrekken van benoeming en contract is niet in lijn met
de praktijk en houdt evenmin rekening met het vertegenwoordigingsaspect van het
benoemingsbesluit. De visie van Raaijmakers heeft als bezwaar dat het benoemingsbesluit is gedegradeerd tot een formaliteit of een vetorecht voor de algemene vergadering terwijl al een overeenkomst is gesloten.
4.3.2

Casusposities

In het hiernavolgende wordt aan de hand van een aantal casusposities onderzocht
welke problemen kunnen ontstaan bij de benoeming en het aangaan van de arbeidsof opdrachtovereenkomst. Ook wordt onderzocht in hoeverre het leerstuk van samenloop een rol speelt.

128 In de praktijk wordt in de arbeidsovereenkomst wel vaak verwezen naar de benoeming of het
benoemingsbesluit. In paragraaf 4.2.1.1 is uiteengezet dat er zonder benoemingsbesluit geen
benoeming is. De enkele verwijzing naar zo’n besluit in de arbeidsovereenkomst is slechts een
aanwijzing dat het benoemingsbesluit is genomen, geen bewijs. Daaraan staat natuurlijk niet
in de weg dat het benoemingsbesluit in hetzelfde document kan worden opgenomen als de
arbeidsovereenkomst. Zolang uit dat document maar duidelijk blijkt dat het bevoegd orgaan het
benoemingsbesluit daadwerkelijk heeft genomen, hoeft dat geen probleem te zijn. Het benoemingsbesluit is immers vormvrij. Probleem bij deze aanpak is dat het bevoegd orgaan om de
arbeidsovereenkomst aan te gaan niet per definitie samenvalt met het bevoegd orgaan om te
benoemen; vandaar dat in de praktijk zelden of nooit het benoemingsbesluit en de arbeidsovereenkomst in hetzelfde document zijn opgenomen (anders dan als bijlage, ondertekend door het
bevoegd orgaan). Van belang is te onderkennen dat, ook als het besluit en de overeenkomst wel
in één document zijn opgenomen, het twee aparte rechtshandelingen blijven.
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Bestaande arbeidsovereenkomst

a) Er volgt een benoemingsbesluit
Het komt met regelmaat voor dat een werknemer van een vennootschap toetreedt
tot de raad van bestuur. Vanuit arbeidsrechtelijk perspectief is dat een wijziging
van de arbeidsovereenkomst, doorgaans een promotie. De werknemer wordt een
andere functie aangeboden (het benoemingsbesluit) en die wordt geaccepteerd. Wat
zijn nu de gevolgen voor de arbeidsrechtelijke verhouding? De meest in het oog
springende gevolgen zijn de wijziging van het ontslagregime en de wijziging van het
aansprakelijkheidsregime. Dat gebeurt van rechtswege door de aanvaarding van het
benoemingsbesluit. De arbeidsovereenkomst blijft voor het overige in stand. Hierbij
kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst.
Verandert er niets in de arbeidsvoorwaarden, dan lijkt het op het eerste gezicht voor
de hand te liggen dat er geen bezoldigingsbesluit hoeft te worden genomen door het
bevoegd orgaan. Toch zou dat strikt genomen wel moeten. De wet bepaalt immers dat
de bezoldiging wordt vastgesteld door het bevoegd orgaan. Ook de keuze niets te
wijzigen aan het bestaande arbeidsvoorwaardenpakket, is een vaststelling van de
129
bezoldiging. In de praktijk gebeurt dit vrijwel nooit. Wijzigen de arbeidsvoorwaarden wel dan zal naast het benoemingsbesluit een bezoldigingsbesluit moeten worden genomen. Voorts zal de wijziging van de arbeidsovereenkomst, of het sluiten
van een nieuwe arbeidsovereenkomst door het bevoegde orgaan moeten gebeuren
(zie hierboven).
Als de benoeming als bestuurder niets aan de feitelijke situatie of gezagsverhouding
binnen de vennootschap verandert, is vaak sprake van een ‘functioneel’ bestuurder.
130
Van Uden heeft deze ‘functioneel’ bestuurder beschreven. Het is een bestuurder,
vaak in concernverband, die feitelijk niet functioneert als hoofd van de onderneming.
In de woorden van A-G Timmerman in zijn conclusie voor het Seebregts-arrest:
“functie, takenpakket en arbeidsvoorwaarden van de bestuurder [worden] nauwelijks
gewijzigd omdat het statutair bestuurderschap bij de uitoefening van de werkzaamheden
131
geen werkelijke rol speelt”. De consequentie van de benoeming voor deze bestuurder is groot. De ontslagbescherming vermindert en hij ziet zich geconfronteerd met
de zwaardere (persoonlijke) aansprakelijkheid op grond van Boek 2 BW. Boek 2 BW
maakt immers geen onderscheid tussen soorten bestuurder. Tegenover deze verslechtering van de positie staat doorgaans nauwelijks extra invloed en geen extra salaris.
De benoeming kan nog een aantal andere gevolgen hebben voor de arbeidsovereenkomst. Door de benoeming valt de bestuurder soms automatisch buiten de werkingssfeer van de voor de onderneming geldende cao of de werkingssfeer van het
(bedrijfstak)pensioenfonds. Ook zullen partijen zich moeten afvragen of een eventueel overeengekomen concurrentiebeding zijn gelding behoudt. Net als bij een reguliere

129 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.2.1 voor de gevolgen van het ontbreken van een bezoldigingsbesluit.
130 Van Uden 2006. Zie ook Duk 2013 en hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.4
131 HR 3 februari 2006, JAR 2006/66 (Seebregts/ NH Corporate).
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functiewijziging kan het zo zijn dat door de functiewijziging het concurrentiebeding
zwaarder is gaan drukken.
Aandacht verdient ook de beursgenoteerde vennootschap. Bij de Wet bestuur en
132
toezicht is immers bepaald dat de rechtsverhouding tussen de bestuurder en de
vennootschap niet wordt aangemerkt als arbeidsovereenkomst. Wat is het gevolg van
deze regel als een gewone werknemer (met een bestaande arbeidsovereenkomst)
benoemd wordt tot bestuurder van een beursvennootschap? Uiteraard kunnen
partijen een nieuwe opdrachtovereenkomst sluiten en met wederzijds goedvinden
de bestaande arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit zal in de praktijk ook vrijwel altijd
gebeuren. Gebeurt dat niet, dan moet het er gelet op het nieuwe artikel 2:132 lid 3
BW voor worden gehouden dat de bestaande arbeidsovereenkomst tussen vennootschap en bestuurder van rechtswege van kleur verschiet. De benoeming heeft dan
het einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg en het begin van de opdrachtovereenkomst. Dit lijkt een vergaande inbreuk op het gesloten stelsel van ontslagrecht,
maar is de consequentie van de door de wetgever zo gewenste inperking van de
133
bescherming van de bestuurder. Het ABN AMRO/Malhi-arrest staat niet aan deze
(stilzwijgende) wijziging in de weg. In dat arrest wordt immers de rechtszekerheid
en de onzekerheid over het moment van verschieten als belangrijkste argument
gehanteerd om geen stilzwijgende wijziging van de aard van de overeenkomst aan
te nemen. Wordt een werknemer tot bestuurder van een beursvennootschap
benoemd, dan is de rechtszekerheid niet in het geding. Het nieuwe artikel 2:132
lid 3 BW laat daarover geen misverstanden bestaan. Ook artikel 3:42 BW wijst
op deze conversie. Een nietige rechtshandeling wordt immers op grond van dat
artikel omgezet in een geldige rechtshandeling wanneer de strekking van de nietige
rechtshandeling beantwoordt aan de strekking van een andere rechtshandeling.
Ook interessant is de vraag wat er gebeurt met de rechtsverhouding tussen de
bestuurder en de vennootschap als de vennootschap naar de beurs gaat, of van de
beurs wordt gehaald. Het is moeilijk voor te stellen dat de overeenkomst tussen
de vennootschap en de bestuurder ook in dat geval van rechtswege van kleur
verschiet. Zeker als het gaat om een beursgang: de arbeidsovereenkomst zou dan
(van rechtswege?) veranderen in een opdrachtovereenkomst. Dit lijkt zich opnieuw
niet goed te verdragen met het gesloten stelsel van ontslagrecht. Anders dan in het
vorige geval (werknemer wordt bestuurder van een reeds genoteerde vennootschap)
heeft de bestuurder hier geen keuze zijn arbeidsovereenkomst te behouden. De
werknemer in het eerste geval kan immers de benoeming weigeren zonder directe
consequenties voor zijn arbeidsovereenkomst, die blijft bestaan. De bestuurder in het
tweede geval kan weliswaar zijn bestuurderschap neerleggen als hij niet op basis
van een opdrachtovereenkomst wenst te werken, maar daarmee eindigt ook zijn
arbeidsovereenkomst op grond van de 15 april-arresten.

132 Wet van 6 juni 2011, Stb. 2011, 275 (Kamerstukken II 2008/09, 31 948, nr. 2). Inwerkingtreding
1 januari 2013.
133 HR 5 april 2002, NJ 2003, 124 en JAR 2002/100 (ABN AMRO/Malhi).
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Is de werknemer zonder verleden bij de vennootschap en aangenomen met het oog
op het bestuurderschap, maar is de arbeids- of opdrachtovereenkomst gesloten
vóórdat het benoemingsbesluit is genomen, dan spelen bovenstaande onderwerpen
niet of nauwelijks. Er vindt immers geen wijziging in de functie plaats. Theoretisch
gezien kan het zo zijn dat de werknemer voorafgaand aan de benoeming nog enige
tijd als gewoon werknemer heeft gefunctioneerd waarmee zijn situatie lijkt op die
van de werknemer die hierboven is beschreven. In de praktijk zal dat gaan om een
korte, niet relevante periode.
In de bovengenoemde gevallen heeft het vennootschapsrechtelijke benoemingsbesluit gevolgen voor de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer/bestuurder. Naar
mijn oordeel is er desalniettemin geen sprake van samenloop. Er rijzen geen vragen met betrekking tot de invloedsfeer van de betrokken rechtsregels noch botsen zij.
Wel is het zo dat met name bij de beursbestuurder, de regels van het arbeidsrecht –
of liever het ontslagrecht – niet zijn geschreven voor de consequenties van de
benoeming. Toch zou ik menen dat het samenloopleerstuk hier geen oplossing
voor kan aandragen. Er is immers sprake van een zekere (tijd)volgordelijkheid. De
rechtsgevolgen van de benoeming (er is sprake van een opdrachtverhouding)
moeten worden ‘opgelost’ in het arbeidsrecht (het gesloten ontslagsysteem). Dat
is uiteindelijk mogelijk, zodat er geen ‘echte’ samenloopproblematiek ontstaat.
b) Er volgt géén benoemingsbesluit
Onachtzaamheid
Er kan sprake zijn van een ‘vergeten’ benoemingsbesluit, door onachtzaamheid of
onzorgvuldige ‘corporate housekeeping’. Dit kan zowel als het gaat om een zittende
werknemer met wie is afgesproken dat hij bestuurder zal worden, als met een nieuw
aan te nemen bestuurder. In beide gevallen is de werknemer nooit bestuurder
134
geworden. Blijft het benoemingsbesluit achterwege, dan doet dat niets af aan het
bestaan van de arbeidsovereenkomst. Het ‘normale’ ontslagrecht blijft gelden, net als
het normale aansprakelijkheidsregime. Partijen zullen doorgaans wel handelen
alsof er een benoeming is. De ‘bestuurder’ gaat aan het werk en wordt betaald. Hebben partijen wel gehandeld alsof er een benoeming was en de ‘bestuurder’ dus
bijvoorbeeld ook niet aangemeld bij het bedrijfstakpensioenfonds, dan kan het zo
zijn dat een (bedrijfstak)pensioenfonds achteraf nog premies int omdat iemand ten
onrechte buiten de werkingssfeer van het fonds is gebracht. (vlg. het PGGM-arrest).
Samenloop is hier niet aan de orde. Dat een benoemingsbesluit vergeten is, kent
eigen vennootschapsrechtelijke gevolgen (geen bestuurderschap). Het arbeidsrecht
wordt hierdoor niet geraakt en volgt de eigen regels.
Bewust geen benoemingsbesluit
Het is ook mogelijk dat bewust niet wordt benoemd omdat de algemene vergadering (of raad van commissarissen) zich niet in de kandidaat kan vinden. Is de
kandidaat al gewoon werknemer bij de vennootschap, dan is in feite sprake van een
134 Zie hierover paragraaf 4.2.1.1.
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mislukte promotie. Er zijn geen regels van arbeidsovereenkomstenrecht die mee135
brengen dat de arbeidsovereenkomst dan moet eindigen. Feitelijk zal dat vaak zo
zijn, maar in sommige gevallen hoeft dat niet aan de orde te zijn. Denk aan goede
andere promotiekansen binnen een concern, op voorhand door alle partijen ingecalculeerd risico, geen reputatieschade of weinig betekenis bestuurderschap (ver136
gelijk het functioneel bestuurderschap).
In andere gevallen kan de reputatie van de beoogd bestuurder dermate beschadigd
zijn dat een beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de hand ligt. Dat zal dan op
de normale arbeidsrechtelijk wijze moeten geschieden. Deze situatie is niet specifiek
voor de statutair bestuurder; ook ‘gewone’ werknemers kunnen in de situatie komen
dat een mislukte promotie maakt dat geloofwaardige voortzetting van de arbeidsverhouding niet meer aan de orde is. Dat de promotie in dit geval – mede – is gelegen in
een statutair bestuurderschap, maakt dat niet anders. Er is geen aanleiding de normale
arbeidsrechtelijke regels hier anders toe te passen.
Is geen sprake van een ‘mislukte promotie’ maar wordt een bestuurder van buiten de
vennootschap gehaald, dan geldt het volgende. Het kan zo zijn dat voorafgaand aan
de benoeming al een arbeidsovereenkomst is gesloten met de bestuurder (zie hierover paragraaf 4.2.1.1 over de vraag welk orgaan daartoe bevoegd is), met het oog
op de komende benoeming. Wat is nu rechtens als de benoeming niet volgt?
De arbeidsovereenkomst is rechtsgeldig tot stand gekomen, maar de werknemer is
137
géén bestuurder geworden (zie hierover paragraaf 4.3.2.1). Wil de vennootschap de
arbeidsovereenkomst beëindigen omdat zonder het bestuurderschap de werknemer
138
niet van nutte is, dan dienen de normale arbeidsrechtelijke regels te worden gevolgd
(en zou dus voor opzegging toestemming van UWV moeten worden gevraagd, is de
kantonrechter bevoegd en is herstel van de dienstbetrekking – theoretisch – mogelijk).

135 Een up-or-out-beleid wordt zelden getolereerd. Vgl. Ktr. Amsterdam 18 december 1992, JAR 1993/
52 (PwC/Sweerman), Ktr. Amsterdam 31 mei 1999, JAR 1999/137 (Arthur Andersen/De Groot), Ktr.
Amsterdam 5 april 2001, JAR 2001/100 (X./Jansen); Ktr. Amsterdam, 14 september 2001, JAR 2001/
210 (Niesten/KPMG), Rb. Roermond (ktr.) 28 november 2003, JAR 2004/8 (PWC/Hendrix). Anders:
Rb. Den Haag (ktr.) 25 april 2013, JAR 2013/149 (Werkgever/Werknemer).
136 Zie voor een geval waarin het de werknemer/bestuurder werd aangerekend dat zij niet meer een
gewone functie wilde bekleden Rb. Den Haag 23 juni 1999, JAR 1999/209 (Telkamp/Tolson). Het
ging daar weliswaar om een ontslagzaak, maar de uitspraak vormt een goede illustratie van de
situatie waarin het bestuurderschap zeker niet allesbepalend is voor de totale rechtsbetrekking
tussen partijen.
137 HR 15 december 2000, NJ 2001, 109 m.nt. Ma en JOR 2001/1 (Van Ekelenburg/Squamish).
138 Het lijkt voor de hand te liggen dat dit het geval is, maar het hoeft natuurlijk niet. Stel dat een
besloten vennootschap een winkelbedrijf exploiteert en wil uitbreiden met een nieuw filiaal.
Deze onderneming wordt ondergebracht in een aparte BV. De nieuw aangezochte filiaalmanager
wordt toegezegd dat hij ook bestuurder van de BV wordt. Bij nader inzien willen de aandeelhouders het bestuur van de filialen/dochters in één hand houden en benoemen de bestuurder van
de bestaande BV(’s) tot bestuurder van de nieuw BV. Er kan dan nog steeds behoefte zijn aan een
filiaalmanager, waarbij het ontbreken van het bestuurderschap in het geheel niet essentieel voor
de arbeidsovereenkomst hoeft te zijn. Vgl. HR 8 oktober 1993, NJ 1994, 211 m.nt. PAS, JAR 1993/244
(Mooij Verf/De Waard).
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Zouden partijen geen arbeidsovereenkomst hebben gesloten maar een opdrachtovereenkomst, dan zal ook die overeenkomst op de juiste wijze moeten worden beëindigd.
De vraag kan zich voordoen of partijen in dit geval wel over alle wezenlijke aspecten
139
van de arbeidsovereenkomst overeenstemming hebben. Partijen zijn het dan over
de functie immers niet eens. De functieomschrijving wordt gezien als een wezenlijk
140
element van de arbeidsovereenkomst. Probleem is dat de partijen die de arbeidsovereenkomst sloten het wel eens waren over de functie: statutair bestuurder. Dat
het bevoegde orgaan vervolgens niet tot benoeming over gaat, is van een andere orde.
Uiteraard ligt het voor de hand dat de vennootschap een opschortende voorwaarde
of een voorbehoud opneemt (zie hierna). Is dat niet gebeurd, dan kan de vennootschap zich niet op het standpunt stellen dat geen overeenstemming is geweest. Het
is veeleer zo dat de vennootschap haar eigen wil intern niet op orde heeft.
De volgende vraag is of de werknemer de benoeming kan afdwingen. Dit hangt naar
mijn oordeel af van de vraag welk orgaan de toezegging heeft gedaan. Is dat het
orgaan dat wél bevoegd is de arbeidsovereenkomst te sluiten, maar niet bevoegd is
te benoemen, dan kan de benoeming niet worden afgedwongen. Dit volgt uit de
strekking van de wet. Artikel 2:16 lid 2 BW bepaalt dat een nietig benoemingsbesluit
altijd aan de bestuurder (of commissaris) kan worden tegengeworpen ongeacht of
deze het gebrek kende of behoorde te kennen. Kende noch behoorde hij het gebrek
te kennen dan heeft de bestuurder (of commissaris) wel recht op schadevergoeding.
Een benoemingsbesluit genomen door een onbevoegd orgaan is nietig. Zou dus het
orgaan dat de arbeidsovereenkomst heeft gesloten ook een benoemingsbesluit hebben genomen, dan is dat besluit nietig en kan (aspirant)bestuurder zich niet beroepen
op de normale derdenbescherming van artikel 2:16 BW, maar slechts schadevergoeding vorderen. De ratio van deze bepaling is dat het belang van de rechtspersoon voor
141
gaat als het gaat om wie toetreedt tot de eigen kring. Dit zou niet anders moeten zijn
als het betreffende (onbevoegde) orgaan niet heeft benoemd, maar heeft toegezegd dat
benoemd zal worden. Zou de aspirant-bestuurder deze toezegging kunnen afdwingen,
dan wordt de vennootschap alsnog geconfronteerd met een toetreder tot de eigen
kring die zij niet wenst. Het ligt voor de hand aan te sluiten bij de regeling voor het
onbevoegd genomen benoemingsbesluit en het belang van de vennootschap in dit
geval te laten prevaleren zodat geen afdwingbare verplichting tot benoeming voor de
vennootschap is ontstaan.
Is de toezegging gedaan door het tot benoeming bevoegde orgaan, dan ligt dit anders.
Gedacht kan worden aan de vennootschap met één aandeelhouder die tevens bevoegd
is de vennootschap te vertegenwoordigen bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst

139 Zie Hof Den Haag 8 september 2006, JAR 2006/281 (Hoonhorst/Metterwoon) voor een geval waarin
het hof oordeelde dat tussen partijen geen arbeidsovereenkomst was gesloten omdat op essentiële
onderdelen geen overeenstemming bestond. Vgl. ook HR 26 november 2010, JAR 2011/14 (Van
Gorkum/LRV) en HR 9 december 2011, JAR 2012/16 (TomTom/Van Hoorn).
140 Zie bijvoorbeeld Rb. Utrecht (ktr.) 23 juli 2008, JAR 2008/269 (Bronkhorst/Diebolt).
141 Den Tonkelaar/Lennarts 2013, (T&C BW) art. 2:16, aant. 3 en Kamerstukken II 1982/83, 17 725, nr. 3,
p. 63.
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(bijvoorbeeld een concernvennootschap zonder zittende bestuurder). Niet valt in te
zien waarom de vennootschap dan niet aan die toezegging gehouden zou kunnen
142
worden. Wat de waarde in de praktijk is, valt overigens te bezien, gelet op de ruime
ontslagbevoegdheid van de vennootschap.
In grotere (beurs)vennootschappen zal het eerder regel dan uitzondering zijn dat
eerst een arbeidsovereenkomst met de bestuurder wordt gesloten (waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door de raad van commissarissen) en de benoemings- en eventueel bezoldigingsbesluiten op een (veel) later tijdstip in de algemene
vergadering worden genomen. Dergelijke vergaderingen plegen immers weinig plaats
te vinden. Dat door deze handelwijze de macht van de algemene vergadering danig
143
kan worden ingeperkt, blijkt uit de AHOLD-zaak. In deze enquêtezaak zijn door –
onder meer – de VEB verschillende bezwaren tegen het gevoerde beleid naar voren
gebracht. Een deel van de bezwaren ziet op de aanstelling en het beloningspakket van
de beoogde nieuwe bestuurder Moberg. De klachten van de aandeelhouders op dit
punt zijn de volgende: de informatie over het beloningspakket is te laat aan de
algemene vergadering verstrekt, het beloningspakket is exorbitant, de prestatiecriteria
voor de bonus zijn niet bekendgemaakt, de arbeidsovereenkomst met Moberg had
gesloten moeten worden onder de voorwaarde dat de algemene vergadering zou
instemmen met diens benoeming (zonder de voorwaarde dat bij niet-benoeming de
overeengekomen ontslagvergoeding tot uitkering zou komen) en in strijd met de
statuten is slechts één kandidaat voorgedragen. De Ondernemingskamer vindt geen
van deze argumenten een gegronde reden opleveren om te twijfelen aan een juist
beleid. De statuten bepalen immers dat de beloning en verdere arbeidsvoorwaarden
voor de bestuurders door de raad van commissarissen worden vastgesteld. Niet gezegd
kan worden dat destijds (2003) als beginsel van corporate governance gold dat
144
informatie voorafgaand aan de algemene vergadering verstrekt zou moeten worden.
Het tijdig verstrekken van informatie zou wel eleganter geweest zijn, maar van
wanbeleid is geen sprake, aldus nog steeds de Ondernemingskamer. Wat de vraag
betreft of sprake is van een exorbitant beloningspakket oordeelt de Ondernemingskamer dat het in beginsel aan het tot vaststelling bevoegde orgaan is om te oordelen
welke afspraken geëigend zijn. Voor twijfel aan een juist beleid ter zake is pas plaats
indien afspraken zodanig zijn, dat daartoe in redelijkheid niet had kunnen worden
gekomen. Daarvan is naar het oordeel van de Ondernemingskamer in dit geval geen
sprake. Wel vindt de Ondernemingskamer dat anders gedacht zou kunnen worden over de afspraak dat de beoogde bestuurder de ontslagvergoeding (twee jaarsalarissen en bonus) ontvangt als de algemene vergadering zou besluiten niet tot
benoeming over te gaan. Hiermee is niet gezegd dat andere afspraken tot de mogelijkheden behoorden gelet op de positie van AHOLD en het risico op reputatieschade

142 Zie voor een voorbeeld waarbij een werknemer een toegezegde hoge positie (hoewel niet
statutair) in rechte wist af te dwingen de uitspraak van de Rb. Amsterdam (vzr.) van 4 december
2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BH0270 (Cisco Systems).
143 Hof Amsterdam (OK) 6 januari 2005, JOR 2005/6 m.nt. Josephus Jitta (AHOLD).
144 De Code 2003 sprak over “onverwijld” publiceren. De Code Frijns is aangepast zodat de algemene
vergadering goed is voorgelicht als over benoeming besloten moet worden: Verantwoording van
het werk van de commissie, p. 55, pt. 37.
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voor Moberg. Alles bij elkaar ziet de Ondernemingskamer ook hier geen reden om
aan een juist beleid te twijfelen. Wel merkt de Ondernemingskamer op dat de
algemene vergadering – gelet op de gemaakte afspraken met Moberg – wel erg weinig
ruimte had niet tot benoeming over te gaan. Hieraan verbindt de Ondernemingskamer
echter geen conclusie. Ook over de klacht dat niet voldaan is aan de statutaire eis van
een bindende voordracht van twee personen stapt de Ondernemingskamer relatief
makkelijk heen: daaraan kon in deze situatie niet worden voldaan gelet op de positie
145
van AHOLD op dat moment.
Is nu de toepasselijkheid van het arbeidsovereenkomstenrecht debet aan de afgenomen macht van de algemene vergadering, of aan de afvloeiingsregeling in bovenstaand
voorbeeld? Die conclusie zou ik niet willen trekken. Ook indien een opdrachtovereenkomst gesloten zou zijn, zou de aspirant-bestuurder waarborgen hebben ingebouwd
als zijn onderhandelingspositie zo sterk is als kennelijk het geval was in de AHOLDzaak. Het arbeidsovereenkomstenrecht verplicht geenszins tot het opnemen van
een ontslagvergoeding bij voorbaat. Het arbeidsrecht biedt zelfs mogelijkheden om
de overeenkomst met de bestuurder in de periode totdat de algemene vergadering
wordt gehouden zo in te kleden dat bij geen benoeming een automatisch einde volgt.
Is het de bedoeling dat de bestuurder al aan de slag gaat, dan kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten tot aan de datum van de algemene
vergadering of enige tijd daarna. Daarin kan worden opgenomen dat indien een
benoeming volgt, een nieuwe arbeidsovereenkomst zal worden aangeboden. Is de
periode kort, of hoeven nog geen werkzaamheden te worden verricht, dan kan de
arbeidsovereenkomst worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van
benoeming (zie hierna). Dat Moberg in het boven uitgeschreven geval hiermee niet
akkoord zou zijn gegaan moge zo zijn, maar dat zou hij dan ook niet zijn gegaan met
een opdrachtovereenkomst zonder vooraf overeengekomen vergoeding bij nietbenoeming, of zonder opzegtermijn. Overigens kan ook opzegging van een opdrachtovereenkomst onder omstandigheden schadeplichtigheid met zich brengen. Het
argument dat de bestuurder het arbeidsrecht niet nodig heeft omdat hij voldoende
146
onderhandelingsmacht heeft om zijn eigen boontjes te doppen, heeft ook een
andere kant: de bestuurder heeft dus ook voldoende onderhandelingsmacht om ook
zonder de steun van het arbeidsrecht voor zichzelf goede (vertrek)voorwaarden te
creëren. Die (contractuele) voorwaarden kunnen net zo veel kosten en/of belemmeringen opwerpen als de arbeidsovereenkomst. Gunstige arbeidsvoorwaarden of
vertrekvoorwaarden van bestuurders zijn doorgaans niet veroorzaakt door het
arbeidsrecht, maar door de onderhandelingspositie van de betreffende bestuurder.

145 Interessant in dit verband is de TNO-zaak (Rb. Den Haag (vzr.) 30 december 2008, JAR 2009/32
(TNO/De Staat)); ook besproken in hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.3.2). De voorzieningenrechter in die
zaak oordeelde dat onvrede over de beloning geen reden mocht zijn om af te zien van een
voordracht tot bestuurder. Er was hierbij weliswaar sprake van een publiekrechtelijke rechtspersoon, maar de parallel is desalniettemin interessant.
146 Van der Heijden/Noordam 2001, p. 96.
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Wel is het zo dat indien partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd sluiten zonder dat er benoeming plaatsvindt, deze niet zonder tussenkomst van derden
(UWV of rechter) kan worden beëindigd. Deze hindernis geldt in beginsel niet bij een
opdrachtovereenkomst. In het arbeidsovereenkomstenrecht kan dit probleem als
gezegd worden ondervangen door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd,
eventueel met een vooraf overeengekomen vergoeding bij niet-verlenging.
Vanuit het oogpunt van samenloop is deze variant niet interessant. Het niet volgen
van een benoeming terwijl er wel een arbeidsovereenkomst is, leidt niet tot onverenigbaarheid van het arbeidsrecht en vennootschapsrecht. Er is wel sprake van een
zekere wisselwerking, maar daar houdt het ook mee op.
Opschortende of ontbindende voorwaarde
Is het mogelijk de arbeids- of opdrachtovereenkomst aan te gaan onder de ontbindende of opschortende voorwaarde van benoeming?
Boek 7 BW bevat geen regels over opschortende of ontbindende voorwaarden. Het
algemene vermogensrecht wel. De artikelen 6:21 en 22 BW zien op verbintenissen
onder voorwaarden. In artikel 6:21 BW is bepaald dat een voorwaardelijke verbintenis een verbintenis is die, bij rechtshandeling, afhankelijk is gesteld van een toekomstige onzekere gebeurtenis. In artikel 6:22 BW wordt het verschil geduid tussen een
opschortende en een ontbindende voorwaarde. Door een opschortende voorwaarde
treedt de verbintenis pas in werking als de gebeurtenis plaatsvindt. Een ontbindende
voorwaarde werkt andersom: het plaatsvinden van de gebeurtenis doet de verbintenis vervallen.
Een ‘toekomstig onzekere gebeurtenis’ betekent dat niet alleen voor partijen, maar
ook objectief onzeker is of iets wel of niet zal gebeuren. Wordt een verbintenis
gesloten onder een voorwaarde die voor partijen weliswaar onzeker is, maar objectief
gezien niet, dan geldt de verbintenis als onvoorwaardelijk. Hetzelfde geldt voor het
omgekeerde geval: is een bepaalde voorwaarde objectief onzeker, maar menen
partijen dat er een zekerheid is, dan is de verbintenis onvoorwaardelijk: partijen
147
hebben immers bedoeld dat de verbintenis nagekomen zou worden.
Bijzonder is ten slotte de potestatieve voorwaarde: de voorwaarde is geheel afhankelijk van de wil van één der partijen. In dat geval is (nog) geen sprake van een verbin148
tenis.
Zowel de ontbindende voorwaarde als de opschortende voorwaarde komen voor in
het arbeidsovereenkomstenrecht, ook al regelt Boek 7 titel 10 BW hierover niets
specifieks. De ontbindende voorwaarde trekt daarbij vaker de aandacht. Dat is niet
verwonderlijk nu een ontbindende voorwaarde in feite een beëindigingsvorm is;

147 Valk 2013, (T&C BW), aant. 1, art. 6:21 BW.
148 Toelichting Meijers, p. 6, p. 145/147.
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de arbeidsovereenkomst is immers niet alleen gesloten, maar ook al ingegaan en
wordt vaak ook al uitgevoerd. De opschortende voorwaarde stelt als het ware het
ingaan van de arbeidsovereenkomst uit.
De Hoge Raad heeft zich een aantal keer uitgesproken over de ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst. De eerste keer is geweest in 1992, in het arrest
149
Mungra/Van Meir. De casus is bekend: gynaecoloog Mungra heeft een arbeidsovereenkomst met een artsenmaatschap. Doel van zijn arbeidsovereenkomst is dat hij
als waarnemer in twee ziekenhuizen optreedt. Als ontbindende voorwaarde is
opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt als het bestuur van de ziekenhuizen
geen toestemming (meer) verleent aan Mungra om zijn werkzaamheden uit te
oefenen. Op enig moment trekt het bestuur de verleende toestemming in en de
maatschap stelt zich op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst door het intreden
van de ontbindende voorwaarde van rechtswege is geëindigd. Mungra stelt zich op
het standpunt dat de ontbindende voorwaarde geen rechtskracht heeft in verband
met het gesloten stelsel van het ontslagrecht. De Hoge Raad overweegt als volgt:
“Een ontbindende voorwaarde kan, maar behoeft niet noodzakelijk met dit stelsel onverenigbaar
te zijn, waarbij van geval tot geval moet worden bezien in hoeverre de strekking van voormelde
regels tot nietigheid van de ontbindende voorwaarde leidt. Zulks strookt ook met het bepaalde in
artikel 7a:1639 e leden 3 en 4 BW [thans: 7:667 leden 7 en 8], waarin slechts de geldigheid van de
daar bedoelde ontbindende voorwaarden wordt uitgesloten.”

De Hoge Raad vindt het van belang dat de overeenkomst vrijwel geheel doel zou
missen na vervulling van de voorwaarde: zonder toestemming van de betrokken
ziekenhuizen kan Mungra immers zijn functie niet uitoefenen. Ook vindt de Hoge
Raad het van belang dat de werkgever de vervulling van de ontbindende voorwaarde
niet tot stand kon brengen.
De Hoge Raad heeft deze rechtsregel in latere arresten bevestigd en verfijnd:

150

“Bij de beoordeling van het onderdeel wordt vooropgesteld dat de voor de arbeidsovereenkomst
kenmerkende bescherming van de werknemer, die onder meer tot uiting komt in het wettelijk
stelsel van het ontslagrecht, meebrengt dat de geldigheid van een ontbindende voorwaarde in een
arbeidsovereenkomst slechts bij uitzondering kan worden aanvaard. Een voorwaarde die redelijkerwijs niet met dat wettelijk stelsel is te verenigen, zal niet tot een beëindiging van rechtswege
van de arbeidsovereenkomst kunnen leiden. Van geval tot geval moet worden bezien of een
voorwaarde als vorenbedoeld is te verenigen met dat wettelijk stelsel. Daarbij komt het mede aan
151
op de aard, inhoud en context van de voorwaarde.”

149 HR 6 maart 1992, NJ 1992, 509 m.nt. PAS en JAR 1992/10 (Mungra).
150 Dit oordeel van de Hoge Raad is sindsdien bevestigd: HR 24 mei 1996, NJ 1996, 685, JAR 1996/14
(Van Zeil/Van Koppen), HR 13 februari 1998, NJ 1998, 708, JAR 1998/72 (Arrindell/Port de Plaisance), HR
1 februari 2002, JAR 2002/45 (Monte/Centrale Bank van de Nederlandse Antillen) en HR 2 november
2012, JAR 2012/314 (HTM/Mohabir).
151 R.o. 3.4.2 HR 2 november 2012, JAR 2012/314 (HTM/Mohabir).
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Om toegestaan te zijn moet de ontbindende voorwaarde passen binnen het gesloten
stelsel van ontslagrecht en moet het intrede van de voorwaarde objectief bepaalbaar
zijn, onafhankelijk van de wil of subjectieve waardering van een belanghebbende
152
partij.
Zou nu in een arbeids- (of opdracht)overeenkomst met een beoogd bestuurder als
ontbindende voorwaarde kunnen worden opgenomen dat de overeenkomst ontbonden is als géén benoeming volgt? Ik meen dat dit niet verenigbaar is met het
ontslagrecht. De vervulling van de voorwaarde wordt bepaald door een orgaan van de
werkgever en lijkt daarmee in beginsel niet objectief bepaalbaar maar ligt juist in de
invloedssfeer van de werkgever. Het tot benoeming bevoegde orgaan vertegenwoordigt immers de werkgever die partij is bij de arbeidsovereenkomst. Of de arbeidsovereenkomst inhoudsloos is geworden, hangt van de situatie af. Is sprake van een
beursvennootschap en een nieuw aangezochte bestuurder, dan lijkt mij dat het geval.
In andere gevallen (zeker in concernverband) is niet gezegd dat de arbeidsovereenkomst per definitie inhoudsloos is geworden. ‘Gewone taken’ waarvoor het statutair
bestuurderschap in het geheel geen vereiste is, kunnen in dat geval een groot deel van
de werkzaamheden beslaan zodat zeker nog aan de arbeidsovereenkomst invulling
gegeven kan worden. Interessant is het arrest Monte/Centrale Bank van de Nederlandse
153
Antillen. Het ging om een bestuurder die niet door de werkgever, de Bank, werd
benoemd maar door de Gouverneur. Overeengekomen was dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk zou eindigen als de Gouverneur de bestuurder zou ontslaan. De
Hoge Raad keurde deze ontbindende voorwaarde goed en overwoog daarbij dat het
154
besluit buiten de Bank was genomen. In die zin lijkt de casus wel enigszins op
de ontbindende voorwaarde die speelde in het Mungra-arrest. Ook daar verloor de
werknemer een voor de baan cruciale status door toedoen van een derde. De
ontbindende voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst eindigt als het bestuurder155
schap eindigt is naar mijn oordeel niet toelaatbaar. Langs die weg zou immers met
het ontslagbesluit de arbeidsovereenkomst onder alle omstandigheden onmiddellijk
156
eindigen, hetgeen niet in lijn is met de arresten van de Hoge Raad van 15 april 2005
waarin is bepaald dat de bestuurder wordt beschermd door de arbeidsrechtelijke
opzegverboden.
Ook bij een opschortende voorwaarde geldt dat de vervulling van de voorwaarde een
onzekere toekomstige gebeurtenis moet zijn om geldig te zijn. Een bekend voorbeeld
van een opschortende voorwaarde is het niet verkrijgen van een Verklaring omtrent
het gedrag. Ook het niet behalen van een diploma komt voor, of het niet verkrijgen van
een geldige verblijfstitel. De overeenkomst gaat pas in en de verbintenissen ontstaan

152 Zie de conclusie van A-G Timmerman voor het arrest van 2 november 2012, JAR 2012/314 (HTM/
Mohabir).
153 HR 1 februari 2002, JAR 2002/45 (Monte/Centrale Bank van de Nederlandse Antillen).
154 Zie hierover kritisch Duk in zijn dissertatie uit 2013 (p. 63).
155 Anders: Bartman 1993 die met een beroep op het Mungra-arrest vindt dat een dergelijke ontbindende voorwaarde binnen het systeem van het ontslagrecht past.
156 HR 15 april 2005, NJ 2005, 484, JAR 2005/177, JOR 2005/145 (Eggenhuizen/Unidek) en, NJ 2005, 483
m.nt. GHvV, JAR 2005/153, JOR 2005/144 (Bartelink/Ciris).
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pas als de verklaring of vergunning is afgegeven of de opleiding is behaald. Het ligt
voor de hand, indien er nog geen benoemingsbesluit is, de arbeidsovereenkomst aan te
gaan onder de opschortende voorwaarde van een benoemingsbesluit: volgt geen
benoeming, dan ontstaan ook geen verbintenissen. Ook hier is het probleem dat de
157
vennootschap dit als contractspartij in de hand heeft. Nu het hier echter niet gaat om
een voorwaarde waardoor een reeds bestaande en uitgevoerde overeenkomst wordt
beëindigd, maar een voorwaarde om overeenkomst in te laten gaan, meen ik dat geen
sprake is van onverenigbaarheid met het stelsel van ontslagrecht, zoals dat wel het
geval is bij een ontbindende voorwaarde.
Een nog verdergaand standpunt zou zijn dat de voorwaarde van benoeming een
potestatieve voorwaarde is: de verbintenis is volledig afhankelijk van de wil van
één der partijen. Er is in dat geval geen enkele verbintenis ontstaan. Het is immers
de vennootschap zelf die beslist of er benoemd wordt of niet. Dat het gaat om –
misschien – een ander orgaan van de vennootschap dat de arbeidsovereenkomst
heeft gesloten, maakt dat niet anders.
Samenloop is niet aan de orde, het vennootschapsrecht en het arbeidsrecht zijn
complementair aan elkaar.
c) Een gebrekkig benoemingsbesluit volgt terwijl er een arbeidsovereenkomst is
Nietigheid
Een benoemingsbesluit kan nietig zijn. Vindt de benoeming bijvoorbeeld plaats met
voorbijgaan aan de bindende voordracht dan is de benoeming nietig. Het besluit
158
kan wel worden bekrachtigd op grond van artikel 2:14 lid 2 BW. Indien het benoemingsbesluit is genomen door een niet bevoegd orgaan, is het besluit eveneens nietig.

157 Vgl. in dit verband HR 9 december 2011, JAR 2012/16 (TomTom/Van Hoorn). Hoewel deze zaak om een
statutair bestuurder ging, was de opschortende voorwaarde niet zozeer gelegen in de benoeming,
maar in het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst. Alleen als de arbeidsovereenkomst
ondertekend was, dan zou Van Hoorn recht hebben op de beëindigingsovereenkomst. Nu Van
Hoorn al daadwerkelijk begonnen was met werken, oordeelde Hof en Hoge Raad dat de arbeidsovereenkomst wel bestond, ook al was er geen ondertekend contract. De opschortende voorwaarde
van ondertekening kon TomTom niet baten, nu zij de vervulling van de voorwaarde zelf in de hand
had en bovendien belang had bij het niet in vervulling gaan van de voorwaarde.
158 Zie voor een geval waarin het beroep op nietigheid niet is gehonoreerd HR 19 maart 1976, NJ 1978,
52, m.nt. B.W. (Smits/Scheepsbouwwerf). Het betreft in die zaak een besluit van een aandeelhoudersvergadering ener NV tot benoeming van een directeur zonder dat een statutair vereiste
bindende voordracht van twee personen is opgemaakt en zonder dat de benoemde persoon voldoet
aan het statutaire vereiste dat een directeur houder moet zijn van tenminste vijftien aandelen. De
vraag of dit besluit, genomen met twee derde van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende
meer dan de helft van het geplaatste kapitaal, rechtsgeldig is. Hoe ver een dergelijke beperking kan
gaan zonder in strijd te komen met het wettelijk stelsel waarin de keuze van de bestuurder in
beginsel aan de algemene vergadering toekomen is niet vatbaar voor algemene beantwoording.
In dit geval is het een onverenigbaar vereiste en de benoeming is toch geldig, aldus de Hoge Raad.
Het ging om een situatie waarin degene die tot voordracht gerechtigd was, van dat recht geen
gebruik heeft gemaakt. Of deze regel nog opgaat onder het nieuwe recht is de vraag. Inmiddels
bepaalt artikel 2:14 lid 3 BW dat bekrachtiging niet meer mogelijk is na afloop van een redelijke
termijn gesteld aan degene die (in dit geval) de voordracht mocht doen. Vgl. Losbladige Rechtspersonen, J.B. Huizink, art. 2:14 BW aant. 10.
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De vordering tot het vaststellen van de nietigheid verjaart niet. Krachtens artikel 2:16
lid 2 BW kan de bestuurder, ook al is hij te goeder trouw, dan geen rechten aan de
benoeming ontlenen, wel kan voor de vennootschap een verplichting tot schadevergoeding ontstaan.
Hoe verhoudt zich de nietigheid van het benoemingsbesluit met de arbeidsovereenkomst?
Bestond de arbeidsovereenkomst al voordat het nietige benoemingsbesluit is genomen (de bestaande werknemer), dan is er geen verband tussen het tot stand komen
van de arbeidsovereenkomst en de benoeming. De nietigheid heeft dan ook geen
gevolgen voor het bestaan van de arbeidsovereenkomst. Op de – bestaande –
arbeidsovereenkomst is het gewone arbeidsrecht van toepassing, net als in het geval
waarin nimmer een benoemingsbesluit is genomen (zie hierover onderdeel 4.3.2.1
sub b van deze paragraaf).
Bestond de arbeidsovereenkomst nog niet, dan hangt het af van welke theorie wordt
aangehangen over de rol van het benoemingsbesluit bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst (vgl. paragraaf 4.3.1 van dit hoofdstuk). Wordt de redenering gevolgd
dat de benoeming een uitvoering is van de gemaakte afspraken, dan is in feite de
situatie aan de orde waarin er al een overeenkomst is. Wordt de redenering gevolgd
dat het benoemingsbesluit ook het aanbod behelst een overeenkomst aan te gaan
en er dus nog geen rechtsrelatie is, dan wordt de situatie gecompliceerder. Daar
botsen vennootschapsrecht en het overeenkomstenrecht.
Een werknemer-niet bestuurder die contracteert met zijn (beoogd) werkgever
wordt beschermd tegen onbevoegde vertegenwoordigers door de regels van titel
3 van Boek 3 BW. Is sprake van een gewone werknemer, dan is het bestuur van de
vennootschap bevoegd de arbeidsovereenkomst aan te gaan namens de vennootschap. In grotere bedrijven hebben vaak andere personen binnen de vennootschap
een volmacht gekregen om te vertegenwoordigen. In het geval van het aangaan van
arbeidsovereenkomsten kan bijvoorbeeld het hoofd personeelszaken gevolmachtigd zijn arbeidsovereenkomsten namens de vennootschap aan te gaan. Ontbreekt
die volmacht en ondertekent het hoofd personeelszaken toch de arbeidsovereenkomst, dan geldt artikel 3:61 lid 2 BW: als de werknemer op grond van verklaringen
of gedragingen van het hoofd personeelszaken heeft aangenomen en onder de
gegeven omstandigheden mocht aannemen dat deze een toereikende volmacht was
verleend, dan kan dat de werknemer niet worden tegengeworpen. Kortom, de werkgever is gebonden tenzij voor de werknemer duidelijk was dat het hoofd personeelszaken geen volmacht heeft. Dit is niet anders als bijvoorbeeld een commissaris namens
de vennootschap een arbeidsovereenkomst aangaat met een werknemer (bijvoorbeeld
een hoge manager). Ook dan geldt dat als de werknemer mocht aannemen dat de
commissaris een toereikende volmacht was verleend, de vennootschap gebonden is.
Via de schakelbepaling 3:78 en 79 BW zijn de gewone regels immers van toepassing,
vgl. hoofdstuk I, paragraaf 1.2.2.

155

4.3.2

Benoeming en het aangaan van de arbeidsovereenkomst

Hoe zit dit in de volgende bestuurders-casus? Een raad van commissarissen is
bevoegd (op grond van de statuten) de bezoldiging van bestuurders vast te stellen.
De algemene vergadering is bevoegd om te benoemen. De raad van commissarissen onderhandelt met een beoogd bestuurder en komt tot overeenstemming, neemt
een benoemingsbesluit en ondertekent de arbeidsovereenkomst. Wat is nu rechtens?
Het benoemingsbesluit is nietig, de beoogde bestuurder is geen statutair bestuurder
geworden. Artikel 2:16 lid 2 BW brengt mee dat dit aan de bestuurder kan worden
tegengeworpen. Maar wat is de status van de gesloten arbeidsovereenkomst? De raad
van commissarissen is niet per definitie onbevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst (vgl. paragraaf 4.2.1.1). Wordt
artikel 3:61 lid 2 BW gevolgd, dan geldt dat de vennootschap gebonden is aan de
arbeidsovereenkomst als de bestuurder op grond van verklaringen en gedragingen
van de raad van commissarissen mocht aannemen dat zij bevoegd waren de arbeidsovereenkomst aan te gaan.
Als echter het benoemingsbesluit wordt gezien als het aanbod om de arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan geldt artikel 2:16 lid 2 BW en kan de nietigheid van het
besluit aan de bestuurder worden tegengeworpen. In dat geval moet de overeenkomst
worden geacht nooit tot stand te zijn gekomen. Er is immers geen aanbod geweest.
Daar staat tegenover dat de raad van commissarissen wel bevoegd was een bezoldigingsbesluit te nemen. Meer dan van samenloop lijkt hier sprake van een uitlegprobleem: moet artikel 2:16 lid 2 BW zo ruim worden uitgelegd dat het niet alleen de
vennootschapsrechtelijke verhouding raakt, maar ook de civiele verhouding? Ik meen
van niet. Boek 3 BW kan hier zelfstandig worden toegepast. Is bijvoorbeeld sprake van
een beursgenoteerde vennootschap en een professionele bestuurder, dan ligt het niet
voor de hand dat die bestuurder mocht aannemen dat de raad van commissarissen bevoegd is te benoemen. Is sprake van filiaalhouder die gevraagd wordt statutair bestuurder te worden en een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden,
159
dan mag hij erop vertrouwen dat zijn werkgever de juiste stappen neemt. Het
zou ongerijmd zijn dat een werknemer/bestuurder in het geval dat dat niet gebeurt
met volledig lege handen (zonder benoeming en arbeidsovereenkomst) zou komen
te staan. De ratio van artikel 2:16 lid 2 BW is veeleer dat de vennootschap nooit
gedwongen kan worden opgezadeld met een bestuurder die zij niet rechtsgeldig heeft
benoemd. Dat staat er niet aan in de weg dat de vennootschap haar contractuele
160
verplichtingen nakomt en conform de daarvoor geldende regels afwikkelt.
De hierboven beschreven casus toont aan dat de hypothese dat het benoemingsbesluit ook het aanbod behelst slecht houdbaar is en leidt tot gekunstelde constructies.
Het sluit beter aan bij de praktijk en bij het systeem van de wet de benoeming en

159 Vgl. Rb. Amsterdam (ktr.) 29 december 2008, JAR 2009/26 (ABN AMRO/Schmittmann), uitgebreider
besproken in hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.2.1 en 5.5.2.3.
160 Zie iets anders maar met dezelfde uitkomst Van Schilfgaarde/Winter Wezeman 2013 p. 318: “Ook
voor degene met wie de vennootschap door een besluit met direct externe werking in een betrekking
is getreden geldt dat een uitspraak tot vernietiging of tot vaststelling van nietigheid bindend is. Gelet
op de vertegenwoordigingsregeling kan echter het besluit als externe rechtshandeling geldig zijn.”
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het aangaan van de arbeids- of opdrachtovereenkomst als twee aparte rechtsfeiten
te beschouwen, elk geregeerd door het eigen regelstelsel.
Bij de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht is het aantal functies van
bestuurders en commissarissen bij grote vennootschappen en stichtingen gelimi161
teerd. In de nieuw ingevoerde artikelen 2:142a, 2421, 297a en 297b BW is bepaald
dat een bestuurder van een grote vennootschap maximaal twee commissariaten (of
niet-uitvoerend bestuurderschappen) kan uitoefenen. Bestuurders van grote vennootschappen kunnen evenmin voorzitter van een raad van commissarissen of van een
one tier board zijn. Functies bij buitenlandse vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen tellen niet mee. Functies bij groepsvennootschappen tellen als één benoeming. Een uitzondering wordt eveneens
162
gemaakt voor stichtingen in de kerkelijke, charitatieve of culturele sector. Achtergrond van de regeling is het tegengaan van het ‘old boys network’, het voorkomen
163
van belangenverstrengeling en kwaliteit waarborgen.
164

Benoemingen die hebben plaatsgehad voor de inwerkingtreding van de wet
worden niet geraakt door de wet en blijven gewoon in stand. De herbenoeming op
dezelfde positie telt wel mee als een nieuwe benoeming en kan dus bij overschrijding
geen doorgang vinden. Er is een aantal situaties denkbaar waarin een bestuurder die
voldoet aan de wettelijk regeling door externe omstandigheden zonder nieuwe
benoemingen toch over de limiet heengaat. Bijvoorbeeld omdat een vennootschap
op enig moment als groot wordt aangemerkt of omdat een groepsvennootschap
wordt verkocht. In die gevallen geldt dat de bestaande benoemingen niet worden
aangetast. Bepalend voor de limitering is uitsluitend het moment waarop de benoeming plaatsvindt. Ook hier geldt dat bij herbenoeming wél rekening gehouden moet
165
worden met de nieuwe situatie.
Wordt een bestuurder benoemd, ondanks dat hij al teveel toezichthoudende functies
166
bekleedt, dan is die benoeming nietig, want in strijd met de wet. In de parlementaire behandeling van de reparatiewet is er van verschillende kanten op gewezen dat
de nietigheidssanctie vergaande gevolgen kan hebben voor de besluitvorming waar

161 Kamerstukken II 2009/10, 31 763, nr. 20 (amendement Irrgang). Een vennootschap of stichting is
groot indien aan twee van de volgende drie criteria wordt voldaan: (i) de waarde van de activa
volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, meer dan EUR 17,5 miljoen; (ii) de netto-omzet bedraagt meer dan 35 miljoen, (iii) het
gemiddeld aantal werknemers bedraagt ten minste 250.
162 Reparatiewet, Wet van 27 september 2012 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter
verduidelijking van de artikelen 297a en 297b (Stb. 2012, 440), in werking getreden op 1 januari
2013, Besluit van 4 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de
wet van 27 september 2012 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b (Stb. 2012, 456).
163 Kamerstukken II 2009/10, 31 763, nr. 20, p. 3.
164 Per 1 januari 2013.
165 Kamerstukken II 2011/12, 32 873, nr. 5, p. 11.
166 Kamerstukken I 2010/11, 31 763, C, p. 18.
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de ‘bestuurder’ bij betrokken is. De regering heeft erop gewezen dat deze problematiek niet nieuw is. Nietige benoemingen en gevolgen daarvan voor de besluitvorming zijn ook zonder de nieuwe wet al mogelijk (zie hierboven). Alleen de aanleiding
168
voor de nietigheid is nieuw. De regering merkt op dat de wederpartij van de
vennootschap beschermd is als de nietig benoemde ‘bestuurder’ ingeschreven is in
het handelsregister. De regering onderkent dat door deze nieuwe aanleiding wellicht
vaker sprake zal zijn van nietige benoemingen zonder dat de vennootschap dat altijd
kan voorkomen. Daarom is de regeling gewijzigd in die zin dat de deelname van de
169
‘bestuurder’ aan besluitvorming, geen gevolgen heeft voor die besluitvorming.
De gevolgen van de nietigheid voor de arbeidsovereenkomst zijn niet anders dan in
andere gevallen van nietigheid. De uitzondering voor de invloed op besluitvorming
raakt niet de positie van de betrokken bestuurder zelf.
Vernietigbaarheid
Kleven aan het benoemingsbesluit gebreken in de sfeer van de totstandkoming, dan
is sprake van een vernietigbaar besluit (artikel 2:15 BW). Wordt een besluit vernietigd (hetgeen alleen op vordering door de rechtbank kan gebeuren) dan heeft de
vernietiging terugwerkende kracht. De bestuurder is dan dus nooit bestuurder
geweest.
Een voorbeeld van een totstandkomingsgebrek is het niet naleven van de oproepingsvereisten voor de algemene vergadering. Het besluit dat door de algemene
170
vergadering wordt genomen, is dan vernietigbaar. De vernietiging kan worden
gevorderd door iemand die een redelijk belang heeft bij de niet nagekomen verplichting (juiste oproeping) of door de vennootschap zelf. Uit het arrest Lampe/
171
Videoworks blijkt dat organen van de vennootschap niet per definitie een belang
hebben bij de vernietiging van een besluit met gebreken.
Een ander mogelijk gebrek is dat de aangewezen organen hun raadgevende stem
niet hebben kunnen uitbrengen: benoemt de algemene vergadering, dan hebben de
172
zittende bestuurders en de raad van commissarissen (art. 2:117 lid 4 en art. 227 lid 7 )
een raadgevende stem. Zijn bestuurders en of commissarissen niet in staat gesteld
hun raadgevende stem uit te brengen, dan is het benoemingsbesluit vernietigbaar
op grond van artikel 2:15 lid 1 sub a BW.

167 Kamerstukken II 2011/12, 32 873, nr. 5, p. 1.
168 Kamerstukken II 2011/12, 32 873, nr. 5, p. 2.
169 Kamerstukken II 2011/12, 32 873, nr. 5, p. 3. De wetgever heeft voor deze oplossing leentje buur
gespeeld bij de Franse wetgeving op dit punt. Interessant is dat in de Franse regeling ook nog is
bepaald dat indien de bestuurder weigert binnen drie maanden te defungeren uit een ‘nietige’
positie, hij zijn ontvangen beloning uit die positie dient terug te betalen. Zover heeft de
Nederlandse wetgever kennelijk niet willen gaan.
170 Vgl. Rb. Rotterdam 5 augustus 2009, JOR 2009/252 (New World Juices/Rungis).
171 HR 31 mei 1996, NJ 1996, 694 m.nt Ma (Lampe/Videoworks).
172 Tot de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht per 1 oktober
2012, stond dit in lid 4 van artikel 2:227 BW.
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Van belang is dat artikel 2:15 lid 5 BW bepaalt dat vernietiging slechts kan worden
gevorderd tot een jaar nadat de belanghebbende met het besluit bekend is geworden.
Van een benoemde bestuurder (die op zich niet betwist dat er een benoeming is, maar
wel dat die rechtsgeldig is) mag worden aangenomen dat hij op het moment van
benoemen kennis heeft genomen van het besluit. De met ontslag bedreigde bestuurder
die volledige ontslagbescherming wenst te verkrijgen door het benoemingsbesluit te
vernietigen zal daarin niet snel slagen. Is de termijn nog niet verstreken, dan is de vraag
of het belang meer ontslagbescherming te krijgen en rechtens relevant belang bij
vernietiging van een benoemingsbesluit is. Bovendien kan het besluit worden bevestigd door het bevoegde orgaan (uiteraard met in achtneming van de raadgevende
stem) als sprake is van strijd met wettelijke of statutaire bepalingen (artikel 2:15 lid 1
sub a BW).
Wat zijn de gevolgen van de vernietiging van een benoemingsbesluit voor de
contractuele band tussen vennootschap en bestuurder? Als gezegd is de bestuurder
dan nooit bestuurder geweest. Net als in het geval een benoemingsbesluit nietig is,
tast dit de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst niet aan. De ‘bestuurder’ is,
met terugwerkende kracht, een gewone werknemer op wie ook het gewone arbeidsrecht van toepassing is. Ook in dit geval is samenloop niet aan de orde.
4.3.2.2

Er is een geldig benoemingsbesluit, maar geen arbeidsovereenkomst

Tot nu is in de voorbeelden uitgegaan van de situatie waarin wel een arbeidsovereenkomst is gesloten, maar geen benoeming volgt. Ook denkbaar is de situatie waarin
wel een geldig benoemingsbesluit (en bezoldigingsbesluit) is genomen maar geen
schriftelijke arbeidsovereenkomst is gesloten. Is de bestuurder nu werknemer? Zoals
eerder betoogd hang ik niet het standpunt aan dat door het benoemingsbesluit en
de aanvaarding daarvan een contract tot stand komt. Toch kan sprake zijn van een
arbeidsovereenkomst. In de eerste plaats kan (uiteraard) voorafgaand aan of tegelijk
met de benoeming een mondelinge arbeidsovereenkomst zijn gesloten. De arbeidsvoorwaarden blijken dan uit de benoemings- en bezoldigingsbesluiten. Indien het
geschil over het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst ontstaat als de
bestuurder al enige tijd werkzaamheden verricht, kan uit de feiten en omstandigheden worden afgeleid of, al dan niet stilzwijgend, een arbeidsovereenkomst tot stand
is gekomen. Hierbij kan de bestuurder het rechtsvermoeden van artikel 7:610a BW
173
inroepen en dienen voorts de criteria uit het Groen/Schoevers-arrest te worden
toegepast. Het is niet het benoemingsbesluit dat maakt dat er een arbeidsovereenkomst is, maar de regels van het arbeidsrecht.

173 HR 14 november 1997, NJ 1998, 149 (Groen/Schoevers), vlg. ook paragraaf 4.2.2.2 van dit hoofdstuk.
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Er is een arbeidsovereenkomst met een andere (concern)vennootschap

In dat geval zijn de contractuele band en de vennootschapsrechtelijke band volledig
gescheiden. De arbeidsovereenkomst is immers niet gesloten met de vennootschap
waar de werknemer tevens bestuurder is. In de verhouding met de werkgevervennootschap, is de werknemer gewoon werknemer. Hij bekleedt geen statutaire
positie. Deze constructie kan ook worden gebruikt om te bewerkstelligen dat een
beursgenoteerde bestuurder toch zijn werk kan doen op basis van een arbeidsover174
eenkomst.
Het is de vraag of het wenselijk is dat de bestuurder en vennootschap langs deze weg
zelf kunnen kiezen welk ontslagregime van toepassing is. Dit hoort naar mijn idee bij
de contractsvrijheid. Het is een onlosmakelijke consequentie van de grote verscheidenheid aan bestuurders. Vaak is het volkomen terecht dat een bestuurder binnen
een concern wel een ‘normale’ arbeidsovereenkomst heeft. Gedacht kan worden aan
de situatie waarin iemand een heel carrière/opleidingstraject doorloopt in een groot
concern. De werknemer wordt in verschillende rechtspersonen binnen het concern
ingezet, al dan niet als statutair bestuurder van een klein onderdeel, terwijl de
arbeidsovereenkomst steeds met dezelfde vennootschap blijft. Er is geen goede reden
in dat geval de werknemer op de momenten dat hij bestuurder is onder een ander
ontslagregime te laten vallen.
Betoogd zou kunnen worden dat hiermee wordt gehandeld in strijd met de strekking
van de uitzonderingen op het ontslagrecht die gelden voor bestuurders, met name de
ontheffing van het algemene opzegverbod. Nu sprake is van een uitzondering, zou ik
menen dat die strikt moet worden uitgelegd. Er is geen reden aan te nemen dat ook
bestuurders die een arbeidsovereenkomst hebben met een andere vennootschap
175
onder de uitzondering te laten vallen.

174 Dit is bevestigd door de minister; Kamerstukken I 2010/11, 31 763, C, p. 12. Zie hierover ook:
Bennaars & Zaal 2012.
175 Zie verder hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.2.
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HOOFDSTUK 5

Bezoldiging en loon

5.1

Inleiding

De beloning van de bestuurder is de laatste jaren veelvuldig onderwerp van discussie en wetgeving geweest. Vooral de hoogte van de bestuurdersbeloning heeft tot
veel discussie geleid. Om verschillende redenen wordt de beloning van met name
bestuurders van grote beursgenoteerde vennootschappen of vennootschappen met
een (semi-)publieke taak met enige regelmaat te hoog geacht. Zo leidt de omstandigheid dat een bestuurder hoge verdiensten geniet terwijl de resultaten van het bedrijf
achterblijven regelmatig tot maatschappelijke verontwaardiging. Ook het verschil
tussen de beloning aan de top en de beloning van de ‘gewone werknemers’ in het
bedrijf is vaak aanleiding voor (publieke) verontwaardiging. Onder meer deze discus1
sie heeft geleid tot vergaande openbaarmakingsverplichtingen van de vennootschap
met betrekking tot de bestuurdersbeloningen en zelfs tot pogingen om (excessieve)
2
beloningen – fiscaal – aan banden te leggen.
Na het uitbreken van de kredietcrisis eind 2008 liggen vooral de beloningen in
de financiële sector onder vuur. Verschillende maatregelen zijn ingevoerd om het
3
beloningsbeleid binnen financiële instellingen te reguleren. Deze maatregelen zien

1

2

3

Zie de Wet openbaarmaking bezoldiging bestuurders, Stb. 2002, 224, de Wet openbaarmaking uit
publieke middelen gefinancierde topinkomens, Stb. 2006, 95, vanaf 1 januari 2013 onderdeel
uitmakend van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector, Stb. 2012, 583 en de wet Harrewijn, Stb. 2006, 286.
Zie de Wet van 11 december 2008 tot wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing
excessieve beloningsbestanddelen), Stb. 2008, 547, parlementaire behandeling: Kamerstukken
31 459. Deze wet ziet niet specifiek op statutair bestuurders maar op éénieder met een jaarsalaris
van € 531.000 bruto of hoger. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast. Sommige bestuurders
zullen hieronder vallen, veel ook niet.
Vgl. o.m. de Code Banken (9 september 2009, ook wel Code Maas genoemd en van kracht per
1 januari 2010); de Principes voor beheerst beloningsbeleid, 9 mei 2009, AFM en DNB; de Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 16 december 2010 houdende regels met betrekking
tot het beheerst beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011), Stcrt. 2010, 20931; het Besluit van 19 november 2010, houdende wijziging van
het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
(Besluit beheerst beloningsbeleid Wft), Stb. 2010, 806. Beide regelingen zijn gebaseerd op de
Europese Capital requirement richtlijn (Richtlijn 2010/76/EU tot wijziging van de Richtlijnen
2006/48/EG en 2006/49EG, PbEU L 329, (CRDIII)); de Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet
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overigens niet per definitie uitsluitend op statutair bestuurders, maar ook op de
zogeheten feitelijk beleidsbepalers.
Naast de financiële sector ondervindt de semi-publieke sector vergaande consequenties van de wens topinkomens te beteugelen. De Wet normering uit publieke middelen
4
gefinancierde beloningen topfunctionarissen (“WNT”) geeft de Staat de bevoegdheid
loonbetalingen die het in de wet gestelde maximum overschrijden in te vorderen.
Deze wet, die niet uitsluitend op statutair bestuurders ziet, beperkt partijen in aanzienlijke mate bij het afspreken van het loon.
Ten slotte is op 1 januari 2014 de wet ‘Wijziging van Boek 2 van het BW in verband met
de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen’, ook wel de ‘Wet claw
back’ genoemd, in werking getreden. Deze wet heeft artikel 2:135 BW uitgebreid met
de mogelijkheid voor de raad van commissarissen onder omstandigheden bezoldi5
ging van bestuurders van naamloze vennootschappen terug te vorderen.
Een ander aspect van de bestuurdersbeloning is de wijze waarop de bestuurdersbeloning binnen de vennootschap moet worden vastgesteld, met name in het kader van
de bevoegdheids- en machtsverdeling. Zowel de commissie corporate governance als
de wetgever heeft zich hierover uitgelaten. In de Nederlandse corporate governance
code zijn uitgebreide richtlijnen opgenomen over de vaststelling van de beloning en
artikel 2:135 BW is sinds 2004 uitgebreid waarbij de algemene vergadering (weer)
meer zeggenschap heeft gekregen over de bezoldiging van de bestuurder. Ook de

4

5
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op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in verband met het invoeren van een
aansprakelijkheidsbeperking voor de toezichthouders op de financiële markten en het opnemen
van regels met betrekking tot de beloning van dagelijks beleidsbepalers van financiële ondernemingen die staatsteun genieten (Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod
staatsgesteunde ondernemingen), Stb. 2012, 265, in werking getreden op 20 juni 2012 en 1 juni 2012
met gedeeltelijke terugwerkende kracht t/m 6 oktober 2011 (Stb. 2012, 265). In januari 2014 is het
wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter
implementatie van richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni
2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot
intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176) en ter implementatie van verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013
betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2013, L 176)’ (Implementatiewet richtlijn en
verordening kapitaalvereisten), aangeboden aan de Tweede Kamer. Hiermee worden de richtlijn
CRD IV en de Verordening Capital requirements geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.
Bij afsluiting van deze tekst is het wetsvoorstel nog aanhangig bij de Tweede Kamer. In juni 2014,
ten slotte is het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met
betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen)’ aan de Tweede Kamer aangeboden (parlementaire behandeling:
Kamerstukken 33 964).
Stb. 2012, 583, inwerkingtreding 1 januari 2013, aangepast bij wet van 9 juni 2014, Stb. 2014, 235.
Wijzigingen van deze wet staan alweer op stapel: op 30 juni 2014 is het Wetsvoorstel verlaging
bezoldigingsmaximum WNT ingediend (Kamerstukken II 2013/14, 33 978, nr. 2).
Wet van 11 december 2013, Stb. 2013, 563 (parlementaire behandeling: Kamerstukken 32 512).
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ondernemingsraad krijgt een (grotere) rol bij de totstandkoming van het belonings6
beleid van de vennootschap via het standpuntbepalingsrecht (artikel 2:135 lid 2).
De ‘hausse’ aan regelgeving vanaf 2002 over topbeloningen en bestuurdersbeloningen
heeft met name geleid tot vragen over de effectiviteit en afdwingbaarheid van de
verschillende regelingen. Het reguleren van de hoogte van de beloningen door de
overheid, bijvoorbeeld via de WNT of de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM
en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen, heeft ook de nodige juridische vragen
opgeworpen. Deze vragen vallen buiten het bestek van dit onderzoek. In dit onderzoek richt ik mij op de vraag wat de verhouding is tussen de (vennootschapsrechtelijke) besluitvorming over de bezoldiging en het overeengekomen loon. In dit
hoofdstuk wordt aan de hand van de bepalingen over loon en bezoldiging bezien of
de regels van Boek 2 en Boek 7 BW botsen, wat rechtens is als het overeengekomen
loon afwijkt van het bezoldigingsbesluit en of er oplossingen zijn voor spanning
tussen het arbeidsovereenkomstenrecht en het vennootschapsrecht. Opnieuw komt
aan de orde of sprake is van samenloop.
In paragraaf 5.2 van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de in Boek 2 en Boek 7 BW
gebruikte terminologie. Paragraaf 5.3 beschrijft per type vennootschap hoe de
bezoldiging moet worden vastgesteld en welke vennootschapsrechtelijke openbaarmakingsverplichtingen er bestaan. Paragraaf 5.4 behandelt de samenloop tussen
Boek 2 en Boek 7 BW. In paragraaf 5.5 wordt nader ingegaan op de positie van de
bestuurder als werknemer waar het gaat om privacy en om eenzijdige wijziging van
de overeengekomen beloning. Paragraaf 5.6 handelt ten slotte over de rol van de
Ondernemingskamer bij de beloning van de bestuurder.
5.2

Terminologie

Alvorens de wettelijke regeling te beschrijven past een nadere analyse van de in de
wet gehanteerde terminologie over de vergoeding die de bestuurder ontvangt voor
7
zijn werkzaamheden. Artikel 2:135 en 2:245 BW hanteren tot de wijziging van de
structuurregeling in 2004 eensluidend de term ‘bezoldiging’, een term die ook al in

6

7

Wet van 30 juni 2010, Stb. 2010, 250, inwerkingtreding 1 juli 2010, Stb. 2010, 251 (Wet Invoering
van een recht voor de ondernemingsraad van naamloze vennootschappen om een standpunt
kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming,
schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid, parlementaire behandeling: Kamerstukken 31 877).
Zonder vergoeding is geen sprake van een arbeidsovereenkomst tussen de bestuurder en de
vennootschap. Dit is al geconstateerd bij de totstandkoming van de relevante bepalingen in het
Wetboek van Koophandel (artikel 44 WvK 1838 en artikel 48c WvK 1928 en bij de invoering van
de Wet op de Arbeidsovereenkomst 1907, zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.1.2 en 2.3.4.2, zie ook HR
18 september 1985, NJ 1986, 177 m. nt. PAS (X./Belastingdienst). In deze belastingzaak geeft de Hoge
Raad een oordeel over de uitleg van het begrip privaatrechtelijke dienstbetrekking in de zin van
artikel 2 Wet op de loonbelasting 1964: “[V]oor het bestaan van zodanige dienstbetrekking was
niet voldoende dat belang hebbende directeur van de vennootschap was, maar daartoe tevens was
vereist dat hij tegen betaling van loon als zodanig was aangesteld.” Omdat in de fiscale wetgeving bij
het civielrechtelijke begrip van de arbeidsovereenkomst is aangesloten, is deze uitspraak ook
voor het civiele recht van belang.
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het Wetboek van Koophandel voorkomt. In de tekst van artikel 2:135 BW doet het
8
begrip ‘bezoldigingsbeleid’ zijn intrede. In titel 7.10 BW is de gebruikte term voor
de tegenprestatie van de arbeid van de werknemer ‘loon’. Bezoldiging en loon zijn
verschillende termen die niet hetzelfde betekenen en niet in de wet worden
9
gedefinieerd.
Loon
Het begrip ‘loon’ is één van de drie kenmerkende elementen van de definitie van de
arbeidsovereenkomst maar wordt zelf niet gedefinieerd in titel 10 van boek 7 BW. De
meest gangbare definitie is ‘de vergoeding door de werkgever aan de werknemer
10
11
verschuldigd terzake van de bedongen arbeid.’ Van Slooten heeft drie kanttekeningen geplaatst bij deze omschrijving: in de eerste plaats zou ‘bedongen arbeid’
vervangen moeten worden door ‘bedongen en/of verrichte arbeid’. Verder zou ‘ter
zake van’ beter kunnen worden vervangen door ‘voor’ en ten slotte zouden de
woorden ‘door de werkgever’ minder strikt uitgelegd moeten worden. Vooralsnog
wordt door de Hoge Raad en in de literatuur nog steeds de ongewijzigde definitie
12
aangehouden. Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband, zoals een (vooraf)
overeengekomen beëindigingsvergoeding of een door de rechter toegekende ontbindingsvergoeding ex artikel 7:685 lid 8 BW, zijn geen loon in de zin van Boek 7 BW.
Dit zijn immers geen vergoedingen die staan tegenover de verrichte arbeid, maar
vergoedingen op grond van billijkheid. Hiermee is ‘loon’ een enger begrip dan
‘bezoldiging’, zoals uit het navolgende zal blijken. Ook pensioen is geen loon.
Volledigheidshalve merk ik op dat het fiscale loonbegrip ruimer is dan het civiele
13
loonbegrip én ruimer dan bezoldiging.
Bezoldiging en bezoldigingsbeleid
14
Nauwkeurige lezing van de parlementaire geschiedenis leidt tot de conclusie dat het
gebruik van de termen bezoldiging en bezoldigingsbeleid (en tot voor kort beloningsbeleid) weinig doordacht is.

8

9
10
11
12

13
14
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Vanaf de wijziging van de structuurregeling in 2004 tot aan de invoering van het standpuntbepalingsrecht in 2010, heeft in lid 2 van artikel 2:125 BW ook nog de term ‘beloningsbeleid’ gestaan.
Het lijkt een vergissing van de wetgever geweest te zijn. De term is geruisloos weer verdwenen
bij de invoering van het standpuntbepalingsrecht in 2010.
Zie over de verschillen in terminologie ook Van Slooten 2005.
HR 18 december 1953, NJ 1954, 242 (Zaal/Gossink) en HR 12 oktober 2001, JAR 2001/217 (Bethesda/
Van der Vlies).
Van Slooten 1999, p. 92.
HR 12 oktober 2001, JAR 2001/217 (Bethesda/Van der Vlies). Bakels/Bouwens/Houwerzijl &
Roozendaal 2013, p. 95 sluiten aan bij de definitie van de Hoge Raad; Loonstra & Zondag 2006
houden op p. 128 vast aan de definitie van de Hoge Raad, net als Heerma van Voss in zijn Asser
bewerking: Asser/Heerma van Voss (7-V) 2013, nr. 81.
Van Slooten 1999, p. 98, 107 en 113.
Kamerstukken 28 179 voor het gewijzigde artikel 2:135 BW en Kamerstukken 27 900 voor de
invoering van de artikelen 2:383b-e BW.
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Bezoldiging, de term uit Boek 2 BW, is niet gedefinieerd in de wet. Hetzelfde geldt
15
voor de term bezoldigingsbeleid. In de literatuur wordt bezoldiging verschillend
16
gedefinieerd. Van Andel definieert bezoldiging als alles wat een vennootschap aan
een bestuurder, hetzij in geld, hetzij in natura, ter beschikking stelt als contraprestatie
voor de door de bestuurder verrichte arbeid. Hieronder vallen volgens Van Andel
tantièmes, gratificaties, toekenning van pensioenrechten, pensioenpremies en gratis
privégebruik van de auto. Onkostenvergoedingen daarentegen vallen volgens Van
17
Andel nooit onder de term bezoldiging. Ook volgens Asser/Maeijer vallen tantième
en pensioenrechten onder het begrip bezoldiging. Van der Grinten en zijn bewer18
kers begrijpen onder bezoldiging de vergoeding die door de vennootschap aan de
bestuurder ter zake van het bestuurderschap wordt betaald. Dat komt neer op loon
(als sprake is van een arbeidsovereenkomst) en wordt uitgebreid met pensioen en
ontslagvergoeding (onder verwijzing naar artikel 2:383c BW). Onder bezoldiging valt
ook de toekenning van de aanspraak op pensioen, het toekennen van optierechten, en
tantième (elke beloning die afhankelijk is van de resultaten van de vennootschap).
Ook in de rechtspraak wordt aangenomen dat pensioen onder ‘bezoldiging’ valt, zo
19
blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 15 september 1995. Van Slooten omschrijft
20
21
bezoldiging als loon, pensioenrechten en uitkeringen bij einde dienstverband.
22
23
Goes en Orsel zijn van oordeel dat onder bezoldiging ook een door de vennootschap aan de bestuurder verstrekte vrijwaring valt. Goes en Orsel baseren hun standpunt op de uitleg van de term ‘garanties’ uit artikel 2:383e BW (waarnaar artikel 2:135
BW immers verwijst) en de parlementaire geschiedenis van dat artikel. Genuanceer24
25
der hierover zijn Van Olffen en Potjewijd. Volgens hen valt de vrijwaring strikt

15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

Zes jaar lang is de term ‘beloningsbeleid’ een vreemde eend in de bijt geweest. Geïntroduceerd in
lid 2 van artikel 2:135 BW in 2004 via een amendement Douma/Kant (Kamerstukken II 2002/03, 28
179, nr. 29) is nergens in de parlementaire geschiedenis aandacht besteed aan de afwijkende
terminologie. Het ligt voor de hand dat bedoeld is ‘bezoldigingsbeleid’ zoals in het eerste lid van
artikel 135 BW is gebruikt. Dat is gebleken uit het nieuwe lid 2 zoals dat luidt na de introductie van
het standpuntbepalingsrecht in 2010 (wet van 30 juni 2010, Stb. 2010, 250). Bij die wet is de term
beloningsbeleid geruisloos vervangen door bezoldigingsbeleid, hetgeen ook logischer is.
Van Andel 1992, p. 48 e.v.
Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2-II*) 2009, nr. 429 e.v.
Handboek 2013, nr. 251 e.v.
HR 15 september 1995, NJ 1996, 139 m.nt. Ma (Kuijpers/Kuijpers). In dit arrest luidt de rechtsvraag
of besluitvorming in strijd met regels van aanvullend recht (waarvan dus in de statuten kan worden afgeweken) leidt tot vernietigbaarheid of nietigheid van het besluit. Het ter discussie staande
besluit is een besluit van de (enig) bestuurder over zijn eigen pensioen. De vennootschap vordert
terugbetaling door de bestuurder van de pensioenstortingen. Grondslag voor de vordering is de
nietigheid van het besluit van de bestuurder omdat de bevoegdheid pensioen toe te kennen aan
de algemene vergadering toekomt en niet aan de bestuurder zelf. De Hoge Raad oordeelt dat
het door de bestuurder onbevoegd genomen besluit inderdaad nietig is en niet vernietigbaar.
Hieraan doet niet af dat het toekennen van de bevoegdheid tot het vaststellen van de bezoldiging
aan de algemene vergadering van aanvullend recht is omdat hiervan in de statuten kan worden
afgeweken. De Hoge Raad neemt dus aan dat pensioenvoorzieningen onder bezoldiging vallen.
Van Slooten 1999, p. 107.
Van Slooten 2005, p. 264. Van Slooten baseert dit op de omschrijving van bezoldiging in artikel
2:383c lid 1 onder c BW.
Goes 2004, p. 489.
Orsel 2007 p. 402 lk, instemmend aangehaald door Lennarts 2013, (T&C BW), art. 2:245, aant. 2.
Van Olffen 2004, p. 479.
Potjewijd 2003.
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genomen niet onder de definitie van ‘bezoldiging’, maar is het wel een arbeidsvoorwaarde (Van Olffen) of een voorwaarde op grond waarvan de bestuurder zijn functie
uitoefent (Potjewijd) en maakt het wel deel uit van het bezoldigingsbeleid. De vraag
welk orgaan moet beslissen over de vrijwaring en welk orgaan terzake vertegenwoordigingsbevoegd is, moet in de visie van de vier genoemde schrijvers dan ook worden
26
beantwoord aan de hand van de regels over de bezoldiging. De Groot leidt uit de
wettekst van artikel 2:135 BW en de parlementaire geschiedenis af dat de term
‘bezoldigingsbeleid’ ruimer is dan ‘bezoldiging’: “het bezoldigingsbeleid bestaat niet
27
louter uit een bespreking en waardering van de verschillende bezoldigingscomponenten”.
De bezoldiging wordt volgens De Groot begrensd door de in de artikelen 2:383c-e
BW genoemde componenten, het bezoldigingsbeleid kan meer omvatten. De Groot
geeft als voorbeeld de eenmalige (of herhaalde maar niet periodieke) uitkeringen bij
aanvang van het dienstverband (golden hello’s), eenmalige (of herhaalde maar niet
periodieke) uitkeringen tijdens het dienstverband (loyalty rewards, retention grants) of
afspraken bij beëindiging van het dienstverband die niet neerkomen op uitkeringen
(zoals het sluiten van een consultancy-contract met bijbehorende vergoeding). Deze
elementen zouden wel vallen onder het bezoldigingsbeleid, maar niet onder bezoldiging. Ook Van Slooten wijst op het verlenen van kwijting, vrijwaring of décharge en het
afsluiten van een consultancy-contract. Dat wordt volgens hem niet als bezoldiging
gezien, maar het kan relevant zijn daar iets over op te nemen in het bezoldigings28
beleid. Van Slooten en De Groot verbinden aan de constatering dat bezoldiging een
enger begrip is dan bezoldigingsbeleid verschillende conclusies. Van Slooten stelt dat
het op de weg van de wetgever ligt duidelijk te maken dat bezoldiging en loon zo breed
mogelijk moeten worden uitgelegd, enigszins analoog aan het fiscaal recht. Ik leid
29
hieruit af dat hij zich niet kan vinden in de enge definitie van bezoldiging. De Groot
concludeert dat het verschil in definitie met zich brengt dat ook de bevoegdheid van
de algemene vergadering het concrete bezoldigingsbesluit vast te stellen beperkter
is dan de bevoegdheid het beleid vast te stellen. Beloningscomponenten die buiten de
definitie van bezoldiging vallen zijn aan de bemoeienis van de algemene vergadering
onttrokken voor zover het gaat om individuele vaststelling en kunnen dus door een
ander orgaan worden vastgesteld, aldus De Groot.
Ik deel de opvatting van De Groot niet. Een tekstuele uitleg van de huidige tekst van
Boek 2 BW leidt tot de conclusie dat ‘bezoldigingsbeleid’ een ruimer begrip is dan
30
‘bezoldiging’. Hoewel de wet als gezegd geen definitie geeft, wordt in artikel 2:383c
26
27
28
29

30
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De Groot 2005, p. 468 l.k.
De Groot 2005, p. 468 l.k.
Van Slooten 2005, p. 264.
In de inmiddels vervallen Wopt heeft de wetgever overigens wel aansluiting gezocht bij het fiscale
loonbegrip door te verwijzen naar ‘belastbaar loon’. In de WNT, waarin de Wopt is opgegaan, is dat
uitgangspunt weer verlaten en wordt beloning en bezoldiging allebei gedefinieerd. Voor de
definitie van bezoldiging wordt grotendeels aangesloten bij art. 2:383c lid 1 BW. ‘Beloning’ is
daar weer een onderdeel van, namelijk de periodieke beloning (het maandsalaris) en de variabele
beloning. Zie: Kamerstukken II 2010/11, 32 600, nr. 3, p. 23.
Bedacht moet worden dat artikel 2:135 BW uitsluitend ziet op de NV. Voor de BV geldt het veel
kortere artikel 2:245 BW: “Voor zover bij de statuten niet anders is bepaald, wordt de bezoldiging
van bestuurders door de algemene vergadering vastgesteld.” Ook de artikelen 2:383c-e BW gelden
uitsluiten voor de NV en dan ook nog alleen voor de ‘open’ NV.
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lid 1 BW wel een omschrijving van bezoldiging gegeven. Dat artikel bepaalt dat de
vennootschap opgave doet van het bedrag van de bezoldiging voor iedere bestuurder, uitgesplitst naar (a) periodiek betaalde beloningen, (b) beloningen betaalbaar
op termijn, (c) uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en (d) winstdelingen en bonusbetalingen, alles voor zover de bedragen in het boekjaar ten laste van
de vennootschap zijn gekomen. Deze opsomming is, gelet op de tekst, limitatief. De
bezoldiging moet immers worden gebracht onder één van de vier genoemde posten.
De in artikel 2:383c lid 1 BW genoemde elementen komen ook overeen met de in de
literatuur gangbare definities van bezoldiging zoals hierboven beschreven. In artikel
2:135 lid 1 BW wordt bezoldigingsbeleid echter als volgt omschreven: “In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 383c tot en met e omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bestuur betreffen (onderstreping JBH).” Het
bezoldigingsbeleid hoeft krachtens artikel 2:135 lid 1 BW dus niet uitsluitend te
gaan over de bezoldiging zoals omschreven in artikel 2:383c lid 1 BW, maar ook over
de opties die door de vennootschap aan bestuurders (of commissarissen of werknemers) zijn toegekend (artikel 2:383d BW) en over de leningen, voorschotten en
garanties die aan de bestuurders (en commissarissen) zijn verstrekt (artikel 2:383e
BW) en kan zelfs nog meer omvatten (“ten minste”).
Deze tekstuele uitleg wordt echter niet ondersteund door de wetsgeschiedenis. Daaruit volgt veeleer dat zowel aan bezoldiging als aan bezoldigingsbeleid een(zelfde)
brede betekenis moet worden toegekend. De oudere wetsgeschiedenis is weinig
31
behulpzaam; pas bij de invoering van de nieuwe structuurregeling in 2004 is de
32
inhoud van de term bezoldiging aan de orde geweest. Voor een goed begrip van de
parlementaire geschiedenis van dit artikel is het nodig de precieze totstandkoming
van het artikel te reconstrueren. Het oorspronkelijke wetsvoorstel bevat geen wijzigingen in artikel 2:135 BW; de aanzet tot wijziging is geweest het amendement De
33
Vries waarin de volgende tekst wordt voorgesteld:
“1. De bezoldiging van bestuurders wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
2. Indien de vennootschap een raad van commissarissen heeft, doet de raad van commissarissen
aan de algemene vergadering een voorstel ten behoeve van de vaststelling als bedoeld in lid 1.
3. Onder bezoldiging als bedoeld in lid 1 wordt begrepen de periodiek te betalen beloningen,
beloningen in natura, beloningen betaalbaar op termijn, aandelen of rechten tot het nemen van
aandelen, uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband, winstdelingen en bonusbetalingen en het bedrag van leningen, voorschotten en garanties die worden verstrekt aan bestuurders.”

31

32
33

De artikelen 2:135 en 245 zijn in 1976 ingevoerd in het BW en waren toen nog gelijkluidend:
“Voor zover bij de statuten niet anders is bepaald, wordt de bezoldiging van bestuurders door de
algemene vergadering vastgesteld.” Deze tekst is overgenomen van het oude artikel 48c WvK en
uitsluitend aangepast qua spelling en terminologie. De parlementaire geschiedenis van artikel
48c zwijgt over de definitie van bezoldiging. Wel kan uit de tekst van het Wetboek van Koophandel worden afgeleid dat vergoedingen bij einde dienstverband niet onder bezoldiging vielen. De schadeloosstelling werd immers apart genoemd in artikel 48b WvK. Artikel 2:245 BW is
sinds 1976 niet meer gewijzigd.
Stb. 2004, 370.
Kamerstukken II 2002/03, 28 179, nr. 8.
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Blijkens de toelichting is het doel van het amendement het vergroten van de macht
van de algemene vergadering door machtiging van de commissarissen niet meer
mogelijk te maken. De omschrijving van bezoldiging is bedoeld om misverstanden te
voorkomen en om te zorgen dat de bevoegdheid van de algemene vergadering alle
aspecten van de bezoldiging omvat, aldus nog steeds de toelichting op het amende34
ment. In lid 3 worden alle elementen uit de artikelen 2:383c-e BW opgesomd (met
daaraan toegevoegd de beloning in natura), zonder verdere toelichting voor deze
keuze.
Ook de kamerleden Douma en Kant stellen een amendement voor waarin een
35
gewijzigd artikel 2:135 BW is opgenomen:
“1. Indien de vennootschap een raad van commissarissen heeft, stelt deze een beloningsbeleidsplan voor het bestuur op. De algemene vergadering stelt het beleidsplan of wijziging daarvan
vast en keurt deze goed.
2. Indien de vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld wordt het beloningsbeleidsplan tijdig en alvorens dit aan de algemene vergadering van
aandeelhouders wordt aangeboden ter kennisneming aan de ondernemingsraad gezonden.
3. De algemeen vergadering kan aan de bestuurders een bezoldiging toekennen. Bij besluit van
de algemene vergadering kan deze bevoegdheid aan de raad van commissarissen worden
toegekend.
4. Onder bezoldiging als bedoeld in lid 1 wordt begrepen de periodiek te betalen beloningen,
beloningen in natura, beloningen betaalbaar op termijn, aandelen of rechten tot het nemen van
aandelen, uitkeringen beëindiging van het dienstverband, winstdelingen en bonusbetalingen
en het bedrag aan leningen, voorschotten en garanties die worden verstrekt aan bestuurders.”

In dit amendement wordt de bevoegdheid tot het vaststellen van de individuele bezoldiging ongewijzigd gelaten (algemene vergadering met mogelijkheid de
bevoegdheid statutair aan een ander orgaan over te dragen). Daarnaast wordt aan
de raad van commissarissen opgedragen een ‘beloningsbeleidsplan’ op te stellen
dat de algemene vergadering moet goedkeuren/vaststellen. Vóór de goedkeuring
moet het plan aan de ondernemingsraad worden gestuurd. Ook in dit amendement
wordt bezoldiging gedefinieerd door de opsomming van alle elementen van artikel
2:383c t/m e BW op te noemen. Opvallend is dat in lid 4 verwezen wordt naar
“bezoldiging als bedoeld in lid 1”. In lid 1 komt het woord bezoldiging niet voor, wel
de term beloningsbeleidsplan. Het amendement is slordig geformuleerd. Bedoeld
zal zijn het beloningsbeleidsplan en de (individuele) bezoldiging eenzelfde reikwijdte te geven.
36

In de tweede nota van wijziging is door de minister een gewijzigd artikel 2:135 BW
opgenomen dat lijkt op de door Douma en Kant voorgestelde tekst:

34
35
36
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Uit de parlementaire geschiedenis van art. 2:383c lid 1 BW blijkt dat onder periodieke beloningen
ook beloningen in natura vallen, Kamerstukken II 2001/02, 27 900, nr. 5, p. 9.
Kamerstukken II 2002/03, 28 179, nr. 29.
Kamerstukken II 2002/03, 28 179, nr. 31.
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“1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. De algemene
lijnen van het te voeren beleid worden vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bezoldiging van bestuurders wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1,
vastgesteld door de algemene vergadering, tenzij bij de statuten een ander orgaan is aangewezen.
3. Indien in de statuten is bepaald dat een ander orgaan dan de algemene vergadering van
aandeelhouders de bezoldiging vaststelt, legt dat orgaan ten aanzien van regelingen in de vorm
van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan
de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of
rechten tot het nemen van aandelen aan het bestuur mogen worden toegekend en welke
criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan niet aan.”

Het algemene beleid wordt door de algemene vergadering vastgesteld net als de
individuele bezoldiging, tenzij dat laatste in de statuten aan een ander orgaan (in de
praktijk de raad van commissarissen) is opgedragen. In dat geval moet het voorstel tot
bezoldiging van de raad van commissarissen ter goedkeuring worden voorgelegd aan
de algemene vergadering voor zover het voorstel ziet op aandelen en opties. Het
ontbreken van de goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad
van commissarissen niet aan. Het artikel zwijgt over wat onder bezoldiging moet
worden verstaan. Wel valt op dat niet is gekozen voor de term ‘beloningsbeleidsplan’ uit
het amendement Douma/Kant maar voor de term ‘een beleid op het terrein van
bezoldiging’. In de artikelsgewijze toelichting op de nota van wijziging wordt wel
vermeld dat onder ‘bezoldiging’ alles dat in de artikelen 2:383c t/m e BW staat moet
37
worden verstaan. De regering neemt dus zonder verder motivering over wat de
opstellers van de amendementen hebben voorgesteld en staat – kennelijk – een brede
definitie van ‘bezoldiging’ voor.
38

Zowel Douma/Kant als De Vries wijzigen hun amendement. De Vries stelt, naast
een tekstuele wijziging, voor om uitdrukkelijk te verwijzen naar de artikelen 2:383
c t/m e BW voor de inhoud van het bezoldigingsbeleid, hoewel de indieners in de
toelichting er op wijzen dat de regering in de toelichting de bezoldiging op deze
39
wijze definieert. In het voorstel van wet dat aan de Eerste Kamer is voorgelegd zijn
beide gewijzigde amendementen verwerkt. Lid 1 – met name van belang voor de
definitiekwestie – luidt dan als volgt: “De vennootschap heeft een beleid op het terrein
van de bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene
vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 383c tot en met e
omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bestuur betreffen”, de tekst
zoals die uiteindelijk in de wet is opgenomen. In de verdere parlementaire geschiedenis wordt nog één keer de definitie van bezoldiging aan de orde gesteld en wel

37
38

39

Kamerstukken II 2002/03, 28 179, nr. 31, p. 6.
Kamerstukken II 2002/03, 28 179, nr. 35 en 41. De wijziging van Douma en Kant voorziet in de
toevoeging van (de voorloper van) het huidige lid 2: “Indien de vennootschap krachtens wettelijke
bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld wordt het beloningsbeleid tijdig en alvorens dit aan
de algemeen vergadering van aandeelhouders wordt aangeboden ter kennisneming aan de ondernemingsraad gezonden.” Dit is voor de definitiekwestie minder interessant.
Kamerstukken I, 2002/03, 28 179, nr. 309.
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door de CDA-fractie in de Eerste Kamer die de regering vraagt of artikel 2:135
BW ook ziet op de afvloeiingsregeling die de raad van commissarissen treft met
40
bestuurders. De CDA-fractie wijst er voorts op dat in afvloeiingsregelingen dikwijls
door de vertrekkende bestuurder een vrijwaring wordt bedongen. De betrokken
ministers antwoorden dat artikel 2:135 BW wel degelijk ziet op afvloeiingsregelingen, de afvloeiingsregelingen worden immers genoemd in artikel 2:383c BW. Op de
vrijwaring en decharge gaan de ministers niet in, anders dan in algemene zin: of
41
deze worden verleend is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Of
de regering nu wel of niet vindt dat een vrijwaring als bezoldiging moet worden
beschouwd, wordt niet duidelijk.
Conclusie van voorgaande analyse is dat uit de wetsgeschiedenis van artikel 2:135
BW volgt dat de wetgever geen onderscheid heeft willen maken tussen bezoldiging
en bezoldigingsbeleid voor zover het gaat om de vraag welke beloningselementen
daaronder vallen. Dit is logisch en ook juist. De ratio van het gewijzigde artikel 2:135
BW is het bereiken van een betere machtsverdeling tussen de algemene vergadering
en de raad van commissarissen door de algemene vergadering meer invloed op de
42
beloning van het bestuur te geven. Een situatie waarin het ene orgaan bevoegd is
te beslissen over sommige beloningscomponenten en het andere orgaan over andere
beloningscomponenten, zoals De Groot betoogt, past niet bij deze ratio. Stel dat de
statuten geen ander orgaan aanwijzen en de algemene vergadering dus alle bevoegdheden heeft op het gebied van beloning (zowel het vaststellen van het beleid als het
43
vaststellen van de individuele bezoldiging). In de visie van De Groot zouden er dan
toch beloningselementen kunnen zijn (bijvoorbeeld een retention award of afspraken over een consultancy-contract bij beëindiging van het dienstverband) die andere
organen (lees de raad van commissarissen) buiten de algemene vergadering om aan
het bestuur kunnen toekennen. Dit is in strijd met de bedoeling en strekking van de
wet.
44

Ook de ratio van de artikelen 2:383c-e BW, ingevoegd bij de Wet OBB, wijst op een
45
brede uitleg van ‘bezoldiging’. De Wet OBB heeft als doel het (aan de stakeholders
van de vennootschap) verschaffen van meer duidelijkheid over de bezoldiging en het
aandelenbezit van de bestuurders en commissarissen van open NV’s. De bij de vennootschap en de daarmee verbonden ondernemingen betrokkenen hebben recht op
informatie over de bedragen die met het aantrekken respectievelijk vasthouden van
46
bestuurders en commissarissen gemoeid zijn. Uit de toelichting op artikel 2:383c

40
41
42
43
44
45

46
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Kamerstukken I, 2003/04, 28 179, A, p. 8.
Kamerstukken I, 2003/04, 28 179, B, p. 14-15.
Kamerstukken II 2002/03, 28 179, nr. 51, p. 2.
De Groot 2005, p. 468.
Wet van 18 april 2002, Stb. 225 (Wet OBB), inwerking getreden op 1 september 2002.
De ratio van artikel 2:383 BW is het inzicht krijgen in de kosten die het bestuur en het toezichthoudend orgaan met zich brengen. Met de invoering van de artikelen 2:383b-e BW is niet alleen
inzicht in de kosten beoogd, maar ook inzicht in de hoogte van de individuele beloningen. Zie
hierover ook Van Wijngaarden 2008, p. 309, l.k.
Kamerstukken II 2000/01, 27 900, nr. 3, p. 3.
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lid 1 BW blijkt duidelijk dat dat lid ruim moet worden uitgelegd. Als basis voor de
opsomming van de verschillende elementen dient een ontwerp-richtlijn Personeelsbeloningen voor de jaarverslaggeving, die inzicht geeft in de “meest gewenste infor47
matie” zodat deze indeling als “uitgangspunt” wordt genomen. Ook uit de reactie van
de regering op het advies van de Raad van State blijkt dat een ruime uitleg wordt
voorgestaan: “Het begrip periodieke beloningen dient inderdaad ruim te worden opgevat. Het omvat alle regelmatig betaalbaar of beschikbaar gestelde vergoedingen voor
48
zover lid 1 sub c, d of d geen afzonderlijke vermelding voorschrijft.” Op de vraag van de
PvdA- en VVD-fractie of een restcategorie uitkomst zou kunnen brengen voor
bezoldigingselementen die niet direct onder één van de vier genoemde categorieën
in artikel 2:383 c lid 1 BW zouden kunnen worden geschaard, antwoordt de regering
dat de genoemde categorieën de gehele bezoldiging dekken. Het gaat de regering
blijkens het antwoord met name om de vraag of iets een vaste bezoldigingscompo49
nent is of aan bepaalde prestatie is verbonden. De door De Groot genoemde
‘welkomstbonussen’ en ‘blijfbonussen’ moeten naar mijn idee in die laatste categorie
worden geschaard. De prestatie is dat de bestuurder komt of blijft. Daar komt bij dat
dergelijke bonussen arbeidsrechtelijk en fiscaal worden aangemerkt als loon. Dat
bezoldiging in ieder geval loon omvat is onomstreden. Wat opties en aandelen
betreft, geldt het volgende. Optie- (en aandelen)bezit dient te worden vermeld in
het jaarverslag op grond van artikel 2:383d BW ongeacht hoe het optie- of aandelenbezit is verworven. Zijn de opties of aandelen om niet of tegen een lager bedrag dan
de marktwaarde aan de bestuurder verschaft, dan is – analoog aan de fiscale
redenering – sprake van loon en dus van bezoldiging. In dat geval zal op grond van
artikel 2:383c BW in het jaarverslag ook moeten worden opgenomen welke bedragen
daarmee zijn gemoeid.
Ten aanzien van de leningen, voorschotten en garanties wijs ik nog op het volgende.
De regering merkt in 2001, naar aanleiding van een vraag van de VVD-fractie, op dat
de inhoud van artikel 2:383e BW (leningen, voorschotten en garanties) van belang
zijn voor de waardering van de financiële positie van de vennootschap en de daarmee
50
verbonden onderneming, maar met bezoldiging niets van doen hebben. De regeling
omtrent leningen, voorschotten en garanties stond al in artikel 2:383 BW dat voor alle
rechtspersonen geldt. Nu door artikel 2:383b BW een andere regeling gaat gelden
voor open NV’s, dient de regeling met betrekking tot leningen, voorschotten en
garanties te worden herhaald. Er is geen wijziging beoogd, aldus nog steeds de
regering in de parlementaire behandeling van de wet OBB. Bij de parlementaire
behandeling van de uitbreiding van artikel 2:135 BW in het kader van de wijziging
van de structuurregeling enkele jaren later is artikel 2:383e BW wel probleemloos
51
onder bezoldiging geschaard, zie hetgeen hiervoor is uiteengezet.
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Kamerstukken II 2000/01, 27 900, nr. 3, p. 10.
Kamerstukken II 2000/01, 27 900, B, p. 4.
Kamerstukken II 2001/02, 27 900, nr. 5. p. 9.
Kamerstukken II 2001/02, 27 900, nr. 5, p. 12.
Ook Goes wijst erop dat de houdbaarheid van de parlementaire geschiedenis kennelijk beperkt is,
Goes 2004, p. 489.
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Of het een gelukkige keuze is geweest bij de uitbreiding van artikel 2:135 BW aan
te sluiten bij de artikelen 2:383c-e BW is de vraag. Deze artikelen gaan over de
verplichtingen die de vennootschap heeft in het kader van de jaarrekening en de
openbaarmaking terwijl artikel 2:135 BW ziet op de vraag wie welke bevoegdheden
heeft bij het vaststellen van de beloning van de bestuurder. Vooral artikel 2:383e BW
wringt daarbij en dan met name het onderdeel garanties waaronder ook vrijwaringen kunnen worden geschaard. Voor het overige is een brede definitie van bezol52
diging (en daarmee van bezoldigingsbeleid) wenselijk. Met Van Andel kan worden
gezegd dat alles wat een vennootschap aan een bestuurder, hetzij in geld, hetzij in
natura, ter beschikking stelt als contraprestatie voor de door de bestuurder verrichte
arbeid, bezoldiging is.
Huizink huldigt de opvatting dat bezoldiging datgene is wat de bestuurder ontvangt
op grond van zijn functionele relatie en loon datgene wat hij ontvangt op basis van de
53
arbeidsovereenkomst. Dit onderscheid doet kunstmatig aan en lijkt in de praktijk
54
nauwelijks te handhaven. Toch is niet geheel ongebruikelijk dat de bezoldiging voor
het ‘bestuurdersdeel’ van het werk dat een bestuurder-werknemer verricht, wordt
afgesplitst. Zo is normaal gesproken een werknemer belastingplichtig in het land
waar hij woont en wordt daar loonbelasting geheven. Is sprake van een bestuurder
die bezoldigd wordt, dan is de bestuurder belastingplichtig in het land waar de vennootschap waar hij bestuurder van is gevestigd is. Een bestuurder die in Nederland
woont en in dienst is van een Nederlandse vennootschap en tevens bestuurder is van
een Belgische (zuster)vennootschap betaalt in België belasting over dat deel van de
bezoldiging dat ziet op het bestuur van de Belgische vennootschap.
Ook in de rechtspraak wordt een enkele keer onderscheid gemaakt, zie bijvoorbeeld
55
een uitspraak van de Voorzieningenrechter Utrecht. In deze uitspraak gaat het
om het ontslag van een statutair bestuurder waarbij de voorzieningenrechter oor56
deelt dat de arbeidsovereenkomst voortduurt vanwege een opzegverbod terwijl het
bestuurderschap is geëindigd. De bestuurder/werknemer vordert doorbetaling van
zijn salaris. De werkgever/vennootschap betoogt dat twee bepaalde salariscomponenten gekoppeld waren aan het statutair bestuurderschap en dat, nu de bestuurder
die werkzaamheden vanwege het rechtsgeldig vennootschapsrechtelijke ontslag niet
meer kan verrichten, deze componenten niet voor toewijzing in aanmerking komen.
De voorzieningenrechter volgt de vennootschap in deze redenering, maar vindt wel
een overgangsregeling noodzakelijk. Afsplitsing is ook goed voorstelbaar in die gevallen waarin de bestuurder al in dienst is als ‘gewone’ werknemer en gevraagd wordt
het statutair bestuurderschap op zich te nemen waarbij een specifieke toelage of
salarisverhoging wordt toegekend (overeengekomen). Houdt het bestuurderschap op
en duurt de arbeidsovereenkomst voort om wat voor reden dan ook dan kan naar
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Van Andel 1992, p. 48 e.v.
Losbladige Rechtspersonen, J.B. Huizink, aant. 2, art. 2:135 BW.
Zie ook Zaal & Van Slooten 2008.
Rb. Utrecht (vzr.) 19 december 2008, JAR 2009/49, JOR 2009/100 (Cuijpers/Albermarle).
Het ging in deze zaak om het opzegverbod ex artikel 104 lid 5 Pensioenwet.
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mijn oordeel met succes worden betoogd dat de beloningscomponent die is overeengekomen uitsluitend ter compensatie van de statutaire werkzaamheden niet
meer is verschuldigd. Eén en ander zal uiteraard wel goed vastgelegd moeten worden.
Deze afsplitsing leidt er mijns inziens overigens niet toe dat het deel van de beloning
dat uitsluitend ziet op het bestuurderschap zolang het verschuldigd is niet als loon
zou moeten worden aangemerkt.
5.3

De regelgeving met betrekking tot het vaststellen en de
openbaarmaking van bezoldiging in en op basis van Boek 2 BW

De regelgeving rondom bezoldiging is niet erg toegankelijk. Afhankelijk van het type
vennootschap gelden verschillenden regels voor de besluitvorming en openbaarmaking. Deze paragraaf geeft per vennootschap een overzicht van deze regels in Boek 2
BW. Daarnaast wordt ook de Code Frijns behandeld nu deze code is aangewe57
zen op grond van artikel 2:391 lid 5 BW en aldus berust op Boek 2 BW.
5.3.1

De BV

5.3.1.1

Besluitvorming en vertegenwoordiging

De bezoldiging van de bestuurder van een BV is geregeld in artikel 2:245 BW. Het
58
tweede lid bepaalt dat voor besloten vennootschappen die een bank zijn, artikel
2:135 BW van toepassing is.
Het vaststellen van de bezoldiging voor een bestuurder van een BV is krachtens
artikel 2:245 BW voorbehouden aan de algemene vergadering, tenzij de statuten een
ander orgaan aanwijzen. Indien een onbevoegd orgaan de bezoldiging vaststelt, is dat

57
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Het besluit om de Corporate Governance Code aan te wijzen in de zin van artikel 2:391 lid 5 BW is
gepubliceerd in Stb. 2004, 747. In verband met de inwerkingtreding van de Code Frijns is bij besluit
van 10 december 2009 het oorspronkelijke besluit gewijzigd, Stb. 2009, 545. Ook de Code Banken
(Stcrt. 2010, 20060) is overigens aangewezen. De Governance principes Verzekeraars 2011
(Stcrt. 2011, 9237) zijn aangewezen bij besluit van 1 juni 2010 (Stb. 2010, 215), resp. van 23 juni
2011 (Stb. 2011, 396) maar die aanwijzing is vervallen nu de opvolgende governance Principes
Verzekeraars 2013 zijn verschenen, maar niet zijn aangewezen.
Ingevoerd bij wet van 11 december 2013, Stb. 2013, 563 (Wet claw back).
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59

besluit nietig (en niet vernietigbaar), zo heeft de Hoge Raad overwogen in 1995. De
totstandkoming van het besluit dient uiteraard te voldoen aan de wettelijke en
statutaire regels voor besluitvorming in de algemene vergadering. Wordt daaraan
niet voldaan, dan is de sanctie krachtens artikel 2:15 lid 1 sub a BW vernietigbaarheid.
Het bezoldigingsbesluit is naar in de literatuur wordt aangenomen een besluit met
60
direct externe werking. Over de vraag of artikel 2:245 (alsook 2:135 lid 3) BW een
vertegenwoordigingsbepaling is, laat de wetgever zich niet uit. In de literatuur
worden verschillende standpunten ingenomen maar – zoals Van Slooten & Zaal
61
terecht opmerken – die standpunten worden niet of nauwelijks onderbouwd. Met
hen ben ik van oordeel dat uit het laatste lid van artikel 2:135 BW kan worden
opgemaakt dat sprake is van een vertegenwoordigingsbepaling. Daarin is immers
bepaald dat het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering met
betrekking tot regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van
aandelen, de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan (bedoeld is de raad
van commissarissen) niet aantast. Als wordt geconcludeerd dat artikel 2:245 BW
een vertegenwoordigingsbepaling is, is artikel 2:135 BW dat ook. Niet valt in te zien
waarom hier een verschil zou zijn in benadering tussen de NV en de BV. Het bezoldigingsbesluit heeft dus direct externe werking en het orgaan dat het vaststelt, heeft
vertegenwoordigingsbevoegdheid. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid hoeft niet
gelijk te lopen met de vertegenwoordigingsbevoegdheid een arbeidsovereenkomst te
sluiten. Zie hierover paragraaf 5.4 van dit hoofdstuk. In diezelfde paragraaf komt aan

59
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HR 15 september 1995, NJ 1996, 139 m.nt. Ma (Kuijpers/Kuijpers). De Rechtbank Zutphen lijkt deze
Hoge Raad-uitspraak toe te passen in de uitspraak van 10 december 2008, RO 2009/22 (NTI), maar
verbindt daaraan de, naar mijn idee onjuiste, conclusie dat de nietigheid van het bezoldigingsbesluit
gelijk staat aan de nietigheid van het besluit de arbeidsovereenkomst aan te gaan. De rechtbank
verbindt hier vervolgens de conclusie aan dat de vennootschap niet aan de arbeidsovereenkomst
is gebonden. Deze redenering is niet juist. De statuten van de betreffende vennootschap bepalen
dat het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden voor iedere bestuurder afzonderlijk worden vastgesteld door de algemene vergadering. Verder is in de statuten de tegenstrijdig belangregeling weggeschreven: ook in het geval van tegenstrijdig belang zijn de bestuurders conform de regels van de
statuten bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Die statutaire regeling houdt in dat twee
bestuurders gezamenlijk of de bestuurder met de titel ‘algemeen bestuurder’ alleen, bevoegd zijn
de vennootschap te binden. Of deze beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuur is ingeschreven in het handelsregister blijkt niet uit de uitspraak. De arbeidsovereenkomst
was ondertekend door één medebestuurder, niet zijnde een ‘algemeen bestuurder’. De vennootschap is dus niet rechtsgeldig vertegenwoordigd bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst en kan
dit de wederpartij tegenwerpen als de vertegenwoordigingsbeperking in het handelsregister is opgekomen. Dat is dus een andere, wel juiste, grondslag om te concluderen dat de arbeidsovereenkomst
niet rechtsgeldig is gesloten dan het concluderen tot nietigheid omdat er geen aandeelhoudersbesluit is over salaris en overige arbeidsvoorwaarden.
In de Imeko/Breesch-zaak (HR 6 januari 2012, JOR 2012/75 m.nt. Verburg en NJ 2012, 336 m.nt Van
Schilfgaarde) is sprake van een commissaris die – krachtens besluit van de algemene vergadering –
bestuurstaken verricht. De raad van commissarissen, krachtens de statuten bevoegd de bezoldiging voor het bestuur vast te stellen, stelt de bezoldiging van de betreffende commissaris vast. De
Hoge Raad oordeelt dat niet de feitelijke werkzaamheden maar de formele positie doorslaggevend
is voor de vraag welk orgaan bevoegd is de bezoldiging vast te stellen. Voor commissarissen is de
algemene vergadering het bevoegd orgaan, en niet de raad van commissarissen zelf. Ook niet als
het gaat om een commissaris die bestuurstaken verricht. De Hoge Raad spreekt zich overigens niet
uit over de status van het besluit van de raad van commissarissen (nietig of vernietigbaar) en de
zaak is terugverwezen naar het Hof Den Haag.
Vgl. hoofdstuk 1, paragaaf 1.2.3 en hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.1.1.
Van Slooten & Zaal 2008, p. 298 l.k.
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de orde wat de gevolgen zijn van een nietig of vernietigbaar bezoldigingsbesluit voor
de arbeidsovereenkomst.
Is sprake van een BV met een (al dan niet vrijwillig) structuurregime, dan is het
bovenstaande niet anders.
Is sprake van een BV met een one tier board, dan kan de bezoldiging van uitvoerend
bestuurders worden vastgesteld door de niet-uitvoerend bestuurders, zo volgt uit de
tekst van de wet (artikel 2:239a lid 2 BW jo art. 245 lid 1 BW) en de parlementaire
62
geschiedenis.
5.3.1.2

Openbaarmaking en de rol van de ondernemingsraad

Net als andere rechtspersonen dient de BV krachtens artikel 2:383 BW in de jaarrekening opgave te doen van het bedrag van de bezoldigingen (inclusief pensioenlasten
en andere uitkeringen) voor de gezamenlijke bestuurders en gewezen bestuurders.
De opgave mag achterwege blijven als die kan worden herleid tot een enkele natuurlijke persoon. Hier weegt de privacy van de bestuurder zwaarder dan de openbaarmakingsverplichting. Dit geldt niet voor het opnemen van leningen, voorschotten en
garanties ten behoeve van bestuurders. Omdat het posten zijn die van groot belang
zijn voor de solvabiliteit van de rechtspersoon dienen de daarmee gemoeide bedragen ook in de jaarrekening te worden opgenomen als deze tot één natuurlijke persoon te zijn herleiden. Uitsplitsing naar bestuurders is niet nodig.
Indien bij de onderneming die door de vennootschap wordt gedreven een onder63
nemingsraad is ingesteld kan artikel 31d WOR van toepassing zijn. Dit is het geval
als er ten minste 100 werknemers werken en geen sprake is van een eenmanszaak,
een bedrijf met een directeur-grootaandeelhouder, of een rechtspersoon met een
beperkte publicatieplicht (artikel 31e WOR). Artikel 31d WOR bepaalt dat de ondernemer ten minste jaarlijks informatie verstrekt over de hoogte en inhoud van de
arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per verschillende groep van de in de
onderneming werkzame personen (lid 1). Ook moet informatie worden verstrekt
over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken
met het bestuur dat de rechtspersoon vertegenwoordigt en het totaal van vergoedingen dat wordt verstrekt aan de raad van commissarissen (lid 2). De ondernemer
is voorts verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van wijzigingen in de regelingen. Als een groep (lid 1) of een bestuur of een
toezichthoudend orgaan (lid 2) uit minder dan vijf personen bestaat, mogen functies
worden samengevoegd zodat een groep van vijf of meer personen ontstaat. Ten slotte
volstaat het niet de gegevens te verstrekken, ook moet inzichtelijk worden gemaakt
hoe de afspraken over het inkomen zich verhouden tot elkaar en tot de voorgaande
jaren (lid 3).
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Kamerstukken II 2008/09, 31 763, nr. 6, p. 24-26. Zie hierover kritisch Assink 2015.
Wet Harrewijn, ingevoerd per 1 september 2006, Stb. 2006, 286. Zie hierover onder meer de volgende publicaties: Jacobs 2002, Claassens 2005, Ter Haseborg 2007, Burgers 2008.
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De bestuurders zijn genoemd als aparte categorie omdat zij krachtens de definitie in de
WOR niet behoren tot de “in de onderneming werkzame personen”; de bevoegdheden
van de ondernemingsraad hebben betrekking op deze personen. De reden dat “het
bestuur” in artikel 31d WOR daar ook onder wordt gebracht is om te onderstrepen dat
het ook gaat om het toekennen van een informatierecht ten aanzien van de arbeids64
voorwaarden van topfunctionarissen. De gekozen term in artikel 31d lid 2 WOR “het
bestuur dat de rechtspersoon vertegenwoordigt” is ongelukkig. De WOR draait namelijk
geheel om de ‘onderneming’ zonder dat dat begrip gekoppeld is aan een rechtspersoon. De ondernemer, die de onderneming in stand houdt, kan een rechtspersoon
zijn, maar dat hoeft niet. ‘Bestuur’ is in de WOR niet gedefinieerd, en bestuurder in
65
de WOR is niet hetzelfde als bestuurder in Boek 2 BW. Toch staat in de memorie
van toelichting dat in lid 2 aansluiting is gezocht bij het begrip bestuurder zoals
66
gedefinieerd in artikel 1 lid 1 sub e WOR. Heeft de Raad van Bestuur of directie
meerdere leden, dan vallen die leden onder artikel 31d lid 1 WOR, aldus nog steeds de
67
memorie van toelichting. In hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.1.1 is al vastgesteld dat dat
indien de onderneming in stand wordt gehouden door een vennootschap, de statutair
bestuurders van die vennootschap vrijwel altijd bestuurders in de zin van de WOR
zullen zijn. Dus vallen zij onder artikel 31d lid 2 WOR.
Lastig is de clusterbepaling: er zullen niet snel vijf of meer bestuurders zijn. Er kan
dan clustering plaatsvinden waarbij de bestuurders bij het hoger management
kunnen worden gevoegd. Burgers heeft terecht de vraag opgeworpen hoe zich dit
verhoudt met het doel van de wet: inzicht verschaffen in het inkomen van de top van
68
het bedrijf. Opgemerkt moet nog worden dat indien de betreffende bestuurders niet
in dienst zijn van de ondernemer, maar bijvoorbeeld van de moedervennootschap of
geen arbeidsovereenkomst hebben maar een opdrachtovereenkomst (al dan niet via
een management BV) de verplichting informatie te verschaffen niet geldt. De wet
schrijft immers voor dat het gaat om arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken
met het bestuur. Als sprake is van een opdrachtovereenkomst (met een andere
rechtspersoon) kan niet gesproken worden van arbeidsvoorwaardelijke regelingen
of afspraken. Is de bestuurder in dienst van een andere rechtspersoon dan de ondernemer, dan heeft de ondernemer geen arbeidsvoorwaardelijke regelingen getroffen
of afspraken gemaakt met de betreffende bestuurder en kan daar dus ook geen
informatie over verstrekken. Hiermee wordt dit informatierecht, dat toch de bedoeling had de ondernemingsraad (ook) informatie over de topinkomens in de onderneming te verschaffen, in sommige gevallen een dode letter.
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Kamerstukken II 2001/02, 28 163, nr. 3, p. 8.
Vgl. hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.1.1 over de gebruikte terminologie in de WOR.
In het wetsvoorstel stond nog de term ‘bestuurder’. In het gewijzigd wetsvoorstel is dit zonder
nadere toelichting vervangen door ‘het bestuur dat de rechtspersoon vertegenwoordigt’, Kamerstukken II 2004/05 28 163, nr. 18.
Kamerstukken II 2001/02, 28 163, nr. 3, p. 12.
Burgers 2008.
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Voor de NV is per 1 juli 2010 een standpuntbepalingsrecht ingevoerd dat de ondernemingsraad informatie- en spreekrecht geeft over de beloning van de (vennootschapsrechtelijke) bestuurders, zie hierna. Voor de BV is dat niet het geval, tenzij de
BV een bank is. In dat geval is immers ex artikel 2:245 lid 2 BW artikel 2:135 BW
69
van toepassing.
De term ‘hoogte van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken’ is door de SER
in het advies over het wetsvoorstel van artikel 31b WOR te vaag en onwerkbaar
70
geacht. Toch is het zo in de uiteindelijke wettekst gekomen. Volgens de parlementaire geschiedenis moet deze term zeer ruim worden uitgelegd en vallen bijvoorbeeld
71
ook onkostenvergoedingen en scholing daaronder. Een ruimer begrip dan loon en
bezoldiging dus. Ook vertrekregelingen moeten worden gemeld, blijkens de parlementaire geschiedenis. Aangezien de informatieverplichting van de ondernemer op
grond van artikel 31d WOR een verplichting is vooraf informatie te verstrekken, is het
de vraag of een vergoeding die bij het vertrek van de bestuurder wordt overeengekomen (en dus niet op voorhand in de arbeidsovereenkomst is opgenomen) moet
worden vermeld. Ik zou menen van niet. Allereerst komt de vraag op of een beëindigingsvergoeding een arbeidsvoorwaarde is. Er is daarbij een verschil tussen een
beëindigingsvergoeding die vooraf wordt overeengekomen of een vergoeding die
wordt overeengekomen als de beëindiging van de arbeidsovereenkomst al in zicht
is. In het eerste geval is de beëindigingsvergoeding immers een onderdeel van de
voorwaarden waaronder de werknemer/bestuurder zijn arbeid (zal gaan) verrichten.
Wordt een beëindigingsovereenkomst gesloten in het licht van een naderende
beëindiging, dan is geen sprake van een voorwaarde waaronder de werknemer zijn
arbeid verricht, maar eerder van een voorwaarde waaronder hij bereid is zijn arbeid
72
niet meer te verrichten. Beëindigingsvergoedingen die aan vertrekkende werknemers zijn betaald zonder dat dit vooraf (dus niet in het licht van de beëindiging) is
overeengekomen, hoeven niet aan de ondernemingsraad te worden gemeld omdat
het geen arbeidsvoorwaarde betreft. Vooraf overeengekomen vergoedingen moeten
dat wel.
5.3.2

De NV en de open NV

5.3.2.1

Besluitvorming en vertegenwoordiging
73

Sinds de aanpassing van de structuurregeling per 1 oktober 2004 is de bezoldiging
één van de weinige onderwerpen die voor de bestuurder van de (open) naamloze
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Zie over het standpuntbepalingsrecht ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.1.1.
SER advies 2003/12, 19 december 2003, p. 83/84.
Kamerstukken I 2005/06, 28 163, D, p. 8.
De kantonrechter in Amsterdam heeft geoordeeld dat een beëindigingsvergoeding geen arbeidsvoorwaarde is. Het betrof een geval waarin de beëindigingsvergoeding was toegezegd in het kader
van retentie, Rb. Amsterdam (ktr.) 7 oktober 2009, JAR 2009/261 (ABN AMRO/De Jong). Dit oordeel is
naar mijn mening onjuist, zie ook Bennaars & Vestering 2010, p. 22 l.k.
Datum inwerkingtreding wet van 9 juli 2004 (aanpassing structuurregeling), Stb. 2004, 370.
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vennootschap anders is geregeld dan voor de bestuurder van de besloten vennootschap. Opvallend is dat artikel 2:135 BW geldt voor alle naamloze vennootschappen
en niet alleen voor de structuurvennootschappen, terwijl de wijzigingen in 2004 toch
ingevoerd zijn bij gelegenheid van de wijziging van de structuurregeling. In de parlementaire geschiedenis valt hiervoor geen motivering te ontdekken. De oorspronkelijke tekst van artikel 2:135 BW zoals die in oktober 2004 luidde, is het resultaat van
74
75
twee amendementen die zijn overgenomen in de tweede nota van wijziging. Uit de
toelichting op deze nota blijkt dat de regering tegemoet wil komen aan de “bezorgdheid over de bezoldiging van bestuurders van (vooral) beursgenoteerde vennootschap76
pen”. Er is twijfel gerezen over de vraag of de raad van commissarissen het belang
van de vennootschap wel vooropstelt bij het vaststellen van de beloning. Reden voor
deze twijfel is het ‘old boys netwerk’ waartoe commissarissen én bestuurders vaak
behoren alsmede de informatievoorsprong die commissarissen en bestuurders hebben ten opzichte van de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene
vergadering heeft geen middelen om in te grijpen als zij het met het beleid van
de raad van commissarissen niet eens is, aldus nog steeds de toelichting op de tweede
nota van wijziging. Ondanks deze doelstelling staat expliciet in de toelichting, zonder
verdere uitleg, dat de regeling van toepassing is op alle naamloze vennootschappen.
Hierop wordt in de verdere parlementaire behandeling niet verder ingegaan. Wel is
de doelstelling iets algemener omschreven in een brief van de Minister van Justitie van 3 september 2003: “[h]et voorgestelde artikel 2:135 beoogt een scheefgroei in de
vennootschappelijk verhoudingen te herstellen. Krachtens het bestaande artikel 2:135
BW stellen de aandeelhouders de bezoldiging van bestuurders vast. In de praktijk delegeren zij deze bevoegdheid aan de commissarissen. Dat is praktisch als het gaat om de
vaststelling van de bezoldiging van een individuele bestuurder. Maar indien de aandeelhouders niet althans een deel van de besluitvorming aan zich houden, wordt het
evenwicht in de machtsverhoudingen binnen de vennootschap op dit punt verstoord.
77
Het gewijzigde artikel herstelt die verhoudingen.”
Dit herstel van de verhoudingen is gebeurd door de algemene vergadering een vaste
rol te geven. De algemene vergadering stelt krachtens lid 1 het beleid op het terrein
van de bezoldiging van het bestuur vast. Dit artikellid bepaalt eveneens welke
onderwerpen in het bezoldigingsbeleid tot uitdrukking moeten komen: die onderwerpen die zijn omschreven in artikel 2:383c t/m e BW. Lid 2 regelt de rol van de
ondernemingsraad. Tot 1 juli 2010 was die beperkt tot het kennisnemen van het
bezoldigingsbeleid “gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering van
aandeelhouders”. Op het eerste gezicht is deze bepaling wat vreemd. Lid 1 bepaalt
immers dat het juist de algemene vergadering is die het beleid vaststelt. Uit de
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Kamerstukken
Kamerstukken
Kamerstukken

II
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2002/03, 28 179, nrs. 8 en 29, amendementen Douma/Kant en De Vries.
2002/03, 28 179, nr. 31. Zie ook – uitgebreid – paragraaf 5.2 van dit hoofdstuk.
2002/03, 28 179, nr. 31, p. 6.
2003/04, 28 179, nr. 51, p. 2.
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toelichting blijkt dat het de bedoeling is dat in de praktijk de raad van commissarissen het voorstel maakt voor het besluit tot vaststelling van een beleid. Op welk
moment en door wie het concept-beleid aan de ondernemingsraad moet worden
aangeboden als sprake is van een naamloze vennootschap zonder raad van commissarissen, wordt niet duidelijk. Het meest voor de hand ligt dat de algemene
vergadering het voorstel, voordat het wordt vastgesteld, ter kennisneming aan de
79
ondernemingsraad stuurt.
Is sprake van een NV met een one tier board, dan is niet helemaal duidelijk of de
bezoldiging van uitvoerend bestuurders kan worden vastgesteld door de nietuitvoerend bestuurders. In artikel 2:135 lid 4 BW is immers bepaald dat de bezoldiging van bestuurders door de algemene vergadering wordt vastgesteld, tenzij in de
statuten een ander orgaan is aangewezen. De niet uitvoerend bestuurders in een one
tier board, zijn geen orgaan in de zin van Boek 2 BW. Artikel 2:245 BW is ruimer
geformuleerd. Daar staat dat de algemene vergadering bevoegd is de bezoldiging vast
te stellen tenzij de statuten anders bepalen. Toch lijkt uit de parlementaire geschiedenis te volgen dat ook bij de one tier board van een NV de beloning van de uit80
voerend bestuurders kan worden vastgesteld door de niet-uitvoerend bestuurders.
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Kamerstukken II 2002/03, 28 179, nr. 31, p. 6. In tekst zoals voorgesteld in het amendement Douma/
Kant dat aan artikel 2:135 BW ten grondslag ligt wordt nog met zoveel woorden gezegd dat indien
de vennootschap een raad van commissarissen heeft, deze het beloningsbeleidsplan opstelt.
In de parlementaire geschiedenis is aandacht besteed aan de vraag wat precies de rol van de
ondernemingsraad is. In de brief van 3 september 2003 (Kamerstukken II 2003/04, 28 179, nr. 51)
schrijft de Minister van Justitie dat hij toezending van het beleid voorafgaand aan de vaststelling
niet juist acht omdat dat beoogt de ondernemingsraad in staat te stellen een oordeel te geven. De
discussie of dit zou moeten hoort volgens de minister thuis in de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Harrewijn. Opvallend is dat de minister met betrekking tot het recht van de ondernemingsraad op informatie verwijst naar de artikelen 31a en b van de WOR. Het beloningsbeleid kan
volgens de minister tot het financieel en/of sociaal beleid gerekend worden, zodat de informatie
over het beloningsbeleid na vaststelling aan de ondernemingsraad moet worden verstrekt. Of de
informatieverplichting in het tweede lid van artikel 2:135 BW op dit gebied dus veel toevoegt is de
vraag (zie ook Holtzer 2004 en Van Slooten 2004 die zich eveneens de vraag stellen wat dit
‘informatierecht’ toevoegt aan de bestaande rechten van de ondernemingsraad). Dat in ieder geval
destijds niet is beoogd aan de ondernemingsraad meer dan een recht op informatie toe te kennen
blijkt uit het antwoord van de minister op het voorlopig verslag van de Eerste Kamer. De minister
beantwoordt de vraag van de CDA-fractie of het niet voor de hand had gelegen om de ondernemingsraad een adviesrecht toe te kennen, ontkennend. De bevoegdheden van de ondernemingsraad, anders dan informatierechten, dienen binnen andere kaders te worden besproken, aldus de
minister (Kamerstukken I 2003/04, 28 179, B, p. 14 en 15).
Kamerstukken II 2008/09, 31 763, nr. 6, p. 24-26. Zie hierover ook de noot van Van Schilfgaarde
onder HR 6 januari 2012, NJ 2012, 336 m.nt. Van Schilfgaarde (Imeko/Breesch) en (kritisch) Assink
2015.
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5.3.2.2

Standpuntbepalingsrecht ondernemingsraad

De rol van de ondernemingsraad is uitgebreid per 1 juli 2010: er is een standpunt81
bepalingsrecht ingevoerd.
In het coalitieakkoord van 2007 is opgenomen dat de ondernemingsraad een adviesrecht krijgt met betrekking tot het bezoldigingsbeleid voor bestuurders. De regering
82
heeft hieraan uitvoering gegeven door een nieuw artikel 2:135a BW voor te stellen.
Dit voorontwerp is later samengevoegd met andere standpuntbepalingsrechten van de
83
ondernemingsraad in één wetsvoorstel. Hierin krijgt de ondernemingsraad het recht
om zijn standpunt te bepalen over belangrijke bestuursbesluiten, benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en over het bezoldigingsbeleid. Anders dan in het
voorontwerp wordt geen nieuw artikel geïntroduceerd, maar wordt artikel 2:135 lid 2
BW aangepast. Het beloningsbeleid moet niet alleen tegelijkertijd aan de algemene
vergadering en aan de ondernemingsraad worden aangeboden, de ondernemingsraad
moet voordat de algemene vergadering plaatsvindt in de gelegenheid worden gesteld
een standpunt over het bezoldigingsbeleid in te nemen. De ondernemingsraad kan via
zijn voorzitter of een ander aangewezen lid het standpunt van de ondernemingsraad in
de algemene vergadering toelichten. De vennootschap noch de algemene vergadering
is verplicht het standpunt van de ondernemingsraad over te nemen. Evenmin bestaat
een verplichting te motiveren waarom het standpunt niet wordt overgenomen. In de
uiteindelijke memorie van toelichting wordt toegelicht waarom geen motiveringsplicht is opgenomen. De reden is tweeërlei. In de eerste plaats kunnen aandeelhouders
hun stem al uitbrengen voor de aandeelhoudersvergadering door een volmacht te
verlenen. In die volmacht staat hoe moet worden gestemd, maar niet waarom. De
motieven van aandeelhouders om op een bepaalde manier te stemmen blijven aldus
onzichtbaar en kunnen onderling ook zeer verschillen. Daarbij komt dat aandeelhouders van NV’s regelmatig in het buitenland zijn gevestigd én dat zij niet gehouden
zijn zich bij het uitbrengen van hun stem te richten naar het belang van de vennoot84
schap en de daarmee verbonden onderneming.
De gevolgen van niet-naleving van deze bepaling (door de ondernemingsraad niet in
de gelegenheid te stellen een standpunt in te nemen) waren in het voorontwerp niet
geregeld. Het uiteindelijk ingevoerde lid 2 bepaalt uitdrukkelijk dat het ontbreken
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Wet van 30 juni 2010, Stb. 2010, 250, inwerkingtreding 1 juli 2010, Stb. 2010, 251.
Ambtelijk voorontwerp “wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering
van een recht door de ondernemingsraad om een standpunt te bepalen over het bezoldigingsbeleid bij
naamloze vennootschappen.”
Wet van 30 juni 2010, Stb. 2010, 250, inwerkingtreding 1 juli 2010, Stb. 2010, 251: “Wijziging van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten, besluiten tot
benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het
bezoldigingsbeleid.”
Kamerstukken II 2008/09, 31 877, nr. 3, p. 4.
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van een standpunt de besluitvorming inzake het bezoldigingsbeleid niet aantast.
86
Met Zaal ben ik van mening dat vernietigbaarheid op grond van artikel 2:15 lid 1
sub a BW meer voor de hand had gelegen. De conceptmemorie van toelichting vermeldt expliciet dat het standpuntbepalingsrecht over de beloning vergelijkbaar is
met artikel 2:161a/271a lid 3 BW (het standpuntbepalingsrecht bij collectief ontslag
van commissarissen). Zaal wijst er op dat uit de parlementaire geschiedenis van die
artikelen blijkt dat schending leidt tot vernietigbaarheid van het besluit tot collectief
ontslag. Hetzelfde zou, gelet op de verwijzing naar deze artikelen, moeten gelden
voor het besluit dat de wijzigingen in het bezoldigingsbeleid vaststelt zonder dat de
ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld zijn standpunt te geven. De ratio voor
het niet opnemen van een sanctie op niet naleving van de bepaling is dat de opiniërende rol die de ondernemingsraad wordt toegekend de kwaliteit van de besluiten
ten goede zal komen. De dialoog, het daarmee gecreëerde draagvlak voor de te nemen
besluiten en de noodzaak dat alle bij de besluitvorming betrokkenen over de juiste
informatie kunnen beschikking op zichzelf en in samenhang bezien zullen ondermeer aanleiding zijn om voorschriften na te leven. Daarom en vanwege het feit dat
zulks voor het vestigingsklimaat niet bevorderlijk zou zijn, is er voor gekozen om
geen sancties op te nemen voor die gevallen waarin de ondernemingsraad niet in de
gelegenheid wordt gesteld zijn standpunt kenbaar te maken. Daarmee zou, aldus nog
steeds het kabinet, de voorgestelde regeling kunnen verworden tot een adviesrecht
waarmee de besluitvorming in de vennootschap wordt geblokkeerd, hetgeen niet
87
wenselijk is. Hiermee is het standpuntbepalingsrecht een tandeloos wapen voor de
88
ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft uitdrukkelijk geen rol bij het vaststellen van de individuele bezoldiging van bestuurders. De (concept)memorie van
toelichting merkt – terecht – op dat dit ook niet zou passen bij de bevoegdheden van
de ondernemingsraad die immers niet liggen op het gebied van de primaire arbeids89
voorwaarden, noch zien op individuele gevallen. Ter Haseborg ziet dit anders en is
van oordeel dat met het standpuntbepalingsrecht het uitgangspunt dat de ondernemingsraad zich niet met primaire arbeidsvoorwaarden bezighoudt, wordt losgelaten.
Het bezoldigingsbeleid vult volgens hem tot in groot detail de primaire arbeidsvoorwaarden voor de (individuele) bestuurder in en door de ondernemingsraad daarbij te
betrekken wordt gebroken met het eerder genoemde uitgangspunt. Ik denk dat dit
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Voor zover er nog onduidelijkheid mocht bestaan over de vraag of met ‘het ontbreken van dat
standpunt’ wordt gedoeld op de situatie waarin de ondernemingsraad geen standpunt geeft of
ook op de situatie waarin de ondernemingsraad niet om een standpunt wordt gevraagd heeft de
wetgever duidelijkheid verschaft tijdens de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer. Naar
aanleiding van vragen van de PvdA-fractie zegt de minister van justitie het volgende: “Daarmee
wordt bedoeld dat een besluit dat is genomen zonder dat de ondernemingsraad in de gelegenheid is
gesteld zijn standpunt kenbaar te maken, niet nietig of vernietigbaar is in de zin van artikel 2:14 BW
respectievelijk artikel 2:15 BW. Met deze bepaling worden alle vormen van nietigheid en vernietigbaarheid uitgesloten, vernietigbaarheid op grond van strijd met de redelijkheid en billijkheid van
artikel 2:8 BW daaronder begrepen.” Kamerstukken I 2009/10, 31 877, C, p. 4 en 5. De wetgever wijst
er voorts op dat de ondernemingsraad het standpuntsbepalingsrecht via een civielrechtelijk kort
geding zou kunnen afdwingen.
Zaal 2009a, p. 25 en Van Slooten & Zaal 2008, p. 300 l.k.
Kamerstukken II 2008/09, nr. 3, p. 3.
Vgl. Ter Haseborg 2008, p. 304.
Ter Haseborg 2008, p. 304.
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genuanceerder ligt. Pas als het beleid telkenmale bij het aantreden van een nieuwe
bestuurder wordt aangepast, dan zou de stelling opgaan dat de ondernemingsraad
zich door zijn standpuntrecht bemoeit met individuele arbeidsvoorwaarden. De
nieuwe bepaling heeft, vanwege het gebrek aan sancties, geen direct gevolg voor
de rechtsverhouding tussen de naamloze vennootschap en de bestuurder.
5.3.2.3

Individuele bezoldiging

De leden 4 en 5 van artikel 2:135 BW gaan over het vaststellen van de individuele bezoldiging. De bevoegdheid daartoe ligt bij de algemene vergadering van aandeelhouders, tenzij de statuten anders bepalen (dezelfde regeling dus als voor de
BV, artikel 2:245 BW). Het vaststellen van de bezoldiging is geen bevoegdheid die
dwingendrechtelijk geregeld is. De vennootschap kan in de statuten afwijken van
de wettelijke regeling. Is in de statuten inderdaad een ander orgaan aangewezen om de
bezoldiging vast te stellen, dan heeft de algemene vergadering nog wel een goedkeuringsrecht met betrekking tot regelingen in de vorm van aandelen of opties (lid 5).
Reden voor dit goedkeuringsrecht is dat door het toekennen van aandelen of opties de
samenstelling van de algemene vergadering kan veranderen. Relevant is dat het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het tot vaststellen van de bezoldiging bevoegde orgaan niet aantast
(laatste volzin lid 5).
Ook hier geldt – net als voor de BV – dat als een onbevoegd orgaan de bezoldiging
90
vaststelt, dat besluit nietig is (en niet vernietigbaar). De totstandkoming van het
besluit dient verder te voldoen aan de wettelijke en statutaire regels voor besluitvorming in de algemene vergadering. Wordt daaraan niet voldaan, dan is de sanctie
krachtens artikel 2:15 lid 1 sub a BW vernietigbaarheid.
Interessant is de vraag of een individueel bezoldigingsbesluit dat in strijd is met het
bezoldigingsbeleid nietig of vernietigbaar is. Anders gezegd: dwingt artikel 2:135 BW
het orgaan dat de individuele beloning vaststelt zich aan het bezoldigingsbeleid te
houden, op straffe van (ver)nietig(baar)heid? De parlementaire geschiedenis zwijgt
hierover.
De eerste vraag die moet worden beantwoord is of een individueel bezoldigingsbesluit in strijd met het bezoldigingsbeleid een besluit in strijd met de wet is (artikel
2:14 lid 1 BW, nietigheid) of in strijd met wettelijke bepalingen over de totstandkoming van het besluit (artikel 2:15 lid 1 sub a BW, vernietigbaarheid). De – schaarse –
91
literatuur is hierover niet eenduidig. Groffen meent dat een bezoldigingsbesluit dat
92
buiten de grenzen van het bezoldigingsbeleid treedt, rechtsgeldig is. Van Veen stelt
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HR 15 september 1995, NJ 1996, 139 m.nt. Ma (Kuijpers/Kuijpers), vgl. hierover ook de beschrijving
van de BV (paragraaf 5.3.1.1 van dit hoofdstuk).
Groffen 2004, p. 25.
Van Veen 2005, p. 209 l.k.
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vast dat aan een dergelijk bezoldigingsbesluit wel een gebrek kleeft en laat inhet
midden of sprake is van nietigheid of vernietigbaarheid. De oplossing moet volgens
hem worden gezocht in artikel 2:16 lid 2 BW: het gebrek kan de bestuurder niet
93
worden tegengeworpen, tenzij het hij het gebrek kende. Meijer-Wagenaar stelt zich
op het standpunt dat een bezoldigingsbesluit in strijd met het beleid een nietig
besluit is, vanwege strijd met de wet. Zij verbindt vervolgens aan de nietigheid van
een bezoldigingsbesluit vergaande consequenties: een eventuele arbeidsovereenkomst is dan niet rechtsgeldig tot stand gekomen (zie voor commentaar op deze
94
redenering hierna onder 3.4). Van Slooten & Zaal gaan er ook vanuit dat uit het
systeem van de wet volgt dat sprake is van nietigheid. Zij menen echter dat die sanctie
niet past bij de regeling omdat de woorden ‘beleid’ en ‘met inachtneming van’ duiden
op een mogelijkheid om af te wijken.
Geen van de auteurs stellen zich – expliciet – op het standpunt dat sprake is van een
vernietigbaar besluit. Ik vind daar wel iets voor te zeggen. Onder regels met betrekking tot de totstandkoming van besluiten wordt meestal verstaan de regels omtrent
oproeping en stemming. Zo bezien valt de regel van artikel 2:135 lid 4 BW daar niet
onder. Aan de andere kant geeft de wet wel een regel over hoe de besluitvorming
tot stand moet komen, namelijk met inachtneming van het beleid. Vernietigbaarheid
lijkt mij een sanctie die beter past bij de bepaling dan nietigheid. Daarbij komt het
volgende. De Code Frijns gaat er (voor beursgenoteerde vennootschappen) van uit
dat een reglement bestaat voor de remuneratiecommissie van de raad van commissarissen. Het is meer dan aannemelijk dat in dat reglement is opgenomen dat de
individuele bezoldiging van bestuurders wordt vastgesteld met inachtneming van
het bezoldigingsbeleid. Besluitvorming in strijd met een reglement is vernietigbaar
(artikel 2:15 lid 1 sub c BW). Ook dit is een argument om de sanctie vernietigbaarheid en niet nietigheid te aanvaarden.
Er is bij mijn weten slechts één rechterlijke uitspraak waar deze kwestie aan de orde is
95
geweest. Het betreft de zaak De Vries/Econosto. In deze zaak stelt de vennootschap
zich op het standpunt dat een overeengekomen afvloeiingsregeling nietig is wegens
strijd met het bezoldigingsbeleid. De rechtbank overweegt in r.o. 5.3 dat verdedigbaar
is dat een bezoldigingsbesluit dat afwijkt van het bezoldigingsbeleid nietig is wegens
strijd met de wet. Het is echter niet zonder meer duidelijk dat het betreffende bezoldigingsbesluit daadwerkelijk buiten het kader van het bezoldigingsbeleid valt. Deze
ene uitspraak is naar mijn oordeel te weinig om te concluderen dat uit de jurisprudentie blijkt dat nietigheid hier de juiste sanctie is.
De volgende vraag is hoe ‘met inachtneming van het bezoldigingsbeleid’ moet
worden uitgelegd. Betekent het dat het bevoegd orgaan er blijk van moet geven
dat hij het beleid bij zijn besluitvorming heeft betrokken, of moet het beleid ‘gewoon’
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Meijer-Wagenaar 2006, p. 687 r.k.
Van Slooten & Zaal 2008, p. 299 l.k.
Rb. Rotterdam 30 maart 2011, JAR 2001/128 (De Vries/Econosto).
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één op één worden toegepast? Van Slooten & Zaal menen dat zowel de term ‘met
inachtneming van’ als de term ‘beleid’ ruimte geven om, in een individueel geval,
anders te beslissen, aldus. Meijer-Wagenaar en Van Veen laten de tekstuele uitleg niet
meewegen, maar gaan uit van een gebrek dat moet worden opgelost aan de hand van
artikel 2:16 lid 2 BW: het gebrek kan de bestuurder alleen worden tegengeworpen als
hij het kende. Meijer-Wagenaar stelt zich op het standpunt dat hierbij de positie van
de bestuurder zal meebrengen dat hij zelden te goeder trouw is. Van een bestuurder mag worden verwacht dat hij weet dat er een bezoldigingsbeleid is en wat dat
beleid inhoudt.
Aan Van Slooten & Zaal moet worden toegegeven dat de tekstuele uitleg van de
bepaling ruimte laat voor afwijking. Ik meen echter dat dat niet de bedoeling van de
wetgever is geweest. Ratio van de invoering van het bezoldigingsbeleid is immers
geweest een deel van de bevoegdheid over de bestuurdersbezoldiging te beslissen bij
de algemene vergadering te beleggen, óók als de algemene vergadering er voor kiest
de bezoldigingsbevoegdheid in individuele gevallen aan de raad van commissarissen
te delegeren. Zou het vervolgens het bevoegd orgaan vrij staat anders te beslissen en
het beleid naast zich neer te leggen, dan wordt geen recht gedaan aan de bedoeling
van de wetgever. Iets anders is dat het beleid zelf door de wijze waarop het is opgesteld veel ruimte laat aan het bevoegde orgaan. Het gebruik maken van de ruimte is
uiteraard wel toegestaan. Anders gezegd: als het beleid geen enkele ruimte voor
invulling laat, dan heeft de raad van commissarissen zich daar aan te houden. Daarbij
moet worden bedacht dat de raad van commissarissen zelf ook een rol heeft bij het
opstellen van het beleid. Ook hierom lijkt vernietigbaarheid mij een juistere sanctie:
de algemene vergadering heeft een jaar om vernietiging te vorderen. Doet zij dat niet,
dan kan zij zich kennelijk in de afwijking van het beleid vinden.
5.3.2.4

Openbaarmaking en de rol van de ondernemingsraad

De openbaarmakingsverplichtingen voor de gewone en structuur NV zijn dezelfde als
voor de BV: voor de jaarrekening geldt artikel 2:383 BW en op grond van artikel 31d
WOR heeft de ondernemingsraad recht op informatie over de beloningen van de
bestuurders (zie onder 5.3.1). Uit het voorgaande volgt dat de ondernemingsraad
voorts op grond van artikel 2:135 lid 2 BW recht heeft op kennisname van het
bezoldigingsbeleid vóórdat het wordt vastgesteld en zijn standpunt mag bepalen.
Voor de open NV gelden uitgebreidere regels voor de vermelding van de bestuurdersbezoldiging in de jaarrekening. De artikelen 2:383a t/m e BW voorzien in een
gedetailleerde opgave per bestuurder. Daarnaast geldt, net als voor de BV en de NV
artikel 31d WOR en, net als voor de NV, artikel 135 lid 2 BW, het standpuntbepalingsrecht.
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Van Slooten & Zaal 2008, p. 299, r.k.
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5.3.3

De beursgenoteerde NV

Is de open NV beursgenoteerd, dan gelden aanvullende wettelijke regels voor
97
openbaarmaking en geldt tevens de Nederlandse corporate governance code. De
code bevat wat de beloning van bestuurders (en commissarissen) betreft zowel regels
over de besluitvorming en de openbaarmaking als over de inhoud van de bezoldiging.
Deze regels worden hieronder weergegeven.
5.3.3.1

Besluitvorming

De code gaat ervan uit dat de besluitvorming omtrent de individuele bezoldiging
98
statutair gedelegeerd is aan de raad van commissarissen (principe II.2). Dit is conform de mogelijkheid die artikel 2:135 lid 3 BW biedt. Ook bij het vaststellen van
het bezoldigingsbeleid is een rol voor de raad van commissarissen weggelegd. Blijkens
best practice II.2.1 stelt de raad van commissarissen het bezoldigingsbeleid op. Het
beleid wordt uiteindelijk vastgesteld door de algemene vergadering (principe II.2). De
raad van commissarissen heeft een remuneratiecommissie ingesteld (principe II.5,
best practice III.5.10 t/m 13). Deze commissie doet een voorstel aan de raad van commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid en doet een voorstel inzake
de bezoldiging van de individuele bestuurders. De laatste taak van de remuneratiecommissie is het opmaken van het remuneratierapport (zie onder paragraaf 5.3.3.2
Openbaarmaking). Alvorens de individuele bezoldiging vast te stellen, dient de raad
van commissarissen een scenario-analyse te maken ten aanzien van de mogelijke uitkomsten van de variabele bezoldigingscomponenten. De niet-naleving van deze voorschriften heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de besluitvorming. Wel dient in
het jaarverslag uitgelegd te worden waarom is afgeweken van de principes of best
practices. Uiteraard geldt artikel 2:135 BW onverkort.
5.3.3.2

Openbaarmaking

Voor de beursgenoteerde vennootschap geldt artikel 31d WOR op dezelfde wijze als
voor de gewone NV. Naast artikel 2:383c-e BW gelden echter aanvullende vereisten.
In de eerste plaats bepaalt artikel 2:391 lid 2 BW dat in het jaarverslag mededeling
gedaan moet worden van het bezoldigingsbeleid en de wijze waarop het beleid in
praktijk is gebracht. Daarnaast stelt de Code Frijns aanvullende eisen: (i) het remuneratierapport moet op de website van de vennootschap worden geplaatst; (ii) de belangrijkste elementen van het contract van de bestuurder worden gepubliceerd en (iii) in
het verslag van de raad van commissarissen dat deel uitmaakt van de jaarstukken van
de vennootschap moeten de hoofdlijnen van het remuneratierapport worden opgenomen.

97
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Zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.4 over de Corporate governance code.
Zie ook het Derde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate governance code,
december 2007 van de Monitoring Commissie Corporate governance code.
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Het remuneratierapport wordt opgemaakt door de remuneratiecommissie (best
practice II.5.10 sub c) en bevat zowel een verantwoording van de wijze waarop het
bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht als een overzicht van het beleid voor het komende boekjaar (en de jaren daarna). Ook moet
worden vermeld hoe het gekozen bezoldigingsbeleid bijdraagt aan de langetermijndoelstellingen van de vennootschap (best practice II.2.12). Welke elementen dat overzicht minimaal moet bevatten is opgenomen in best practice II.2.13 en omvat meer
dan de artikelen 2:383c-e BW voorschrijven:
– Schematisch overzicht van de kosten die de vennootschap heeft gemaakt met
betrekking tot de bezoldiging van bestuurders, uitgesplitst naar vast salaris, contante jaarbonus, toegekende aandelen, opties en pensioenrechten en overige
emolumenten;
– Een vermelding dat de scenarioanalyses zijn gemaakt;
– Per bestuurder de bandbreedte waarbinnen in het boekjaar toegekende voorwaardelijke aandelen of op aandelen gebaseerde beloningscomponenten minimaal en maximaal kan komen te liggen bij verkrijging;
– Tabel met informatie over aandelen (waarde, huidige status, tijdstip vrije beschikking etc);
– De samenstelling van de peer group aan de hand waarvan het bezoldigingsbeleid
mede is bepaald;
– Beschrijving van de prestatiecriteria (behoudens concurrentiegevoelige informatie)
en van het discretionair door de raad van commissarissen vast te stellen gedeelte;
– Samenvatting van de methode die zal worden gehanteerd om vast te stellen of
aan de prestatiecriteria is voldaan;
– Verantwoording van de relatie tussen de prestatiecriteria en de gehanteerde strategiedoelstellingen en van de relatie tussen bezoldiging en prestatie;
– Geldende pensioenregelingen en daarmee samenhangende kosten;
– Overeengekomen regelingen voor vervroegd uittreden.
De gegevens onder het eerste gedachtestreepje en de laatste twee vallen in grote
lijnen samen met de verplichtingen ex artikel 2:383c-e BW. De overige onderwerpen
zijn extra eisen. Het is niet op het eerste gezicht duidelijk onder welk gedachtestreepje de eventueel vooraf overeengekomen afvloeiingsregeling valt. Mij zou lijken
de post ‘overige emolumenten’. Verschil met de vereisten ex artikel 2:383c-e BW is
voorts dat het in die artikelen gaat om kosten die ten laste komen van het betreffende
boekjaar. In het remuneratierapport moeten ook de mogelijke kosten (bijvoorbeeld
van voorwaardelijk toegekende aandelen) worden meegenomen. De hoofdlijnen van
het rapport moeten worden opgenomen in het verslag van de raad van commissarissen dat blijkens best practice bepaling III.1.2 deel uitmaakt van de jaarstukken van
de vennootschap (principe II.2).
Naast het remuneratierapport moeten de belangrijkste elementen uit het contract
van de individuele bestuurder na het sluiten van dat contract gepubliceerd worden
(best practice II.2.4). Interessant is de timing die de Code Frijns voorschrijft: uiterlijk
bij de oproeping voor de algemene vergadering waar de benoeming van de bestuurder wordt voorgesteld. De commissie gaat er dus kennelijk van uit dat het good
governance is eerst een overeenkomst met de bestuurder te sluiten en daarna het
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bevoegde orgaan te laten besluiten over de benoeming. Uit de zaak AHOLD blijkt
dat dit wel kan wringen. Door de Ondernemingskamer is in die zaak onderkend
dat het in de onderhandelingen met de beoogde bestuurder Moberg bereikte resultaat de algemene vergadering erg weinig ruimte bood tot een andere beslissing te
komen dan de goedkeuring van diens benoeming. De AHOLD-zaak, maar ook het uitgangspunt van de Code Frijns legt een spanningsveld bloot. Niet alleen tussen de
contractuele band en de vennootschapsrechtelijke, maar ook binnen de machtsverhoudingen binnen de vennootschap: het mag zo lijken dat de algemene vergadering
het laatste woord heeft over wie bestuurder van de vennootschap is (want de algemene vergadering benoemt en ontslaat), dat laatste woord is minder machtig als een
ander orgaan (de raad van commissarissen) bevoegd is de voorwaarden van benoeming en ontslag vast te stellen: de afvloeiingsregeling, al dan niet bij voorbaat overeengekomen.
Het omgekeerde geldt overigens ook: een voordrachtsrecht om te benoemen, geeft
niet ook de bevoegdheid te beslissen over de arbeidsvoorwaarden, zo blijkt uit de
100
TNO-zaak. Hoewel deze zaak niet gaat over een NV of een BV maar over de publieke
rechtspersoon TNO, is de casus interessant vanwege het oordeel over de verhouding
tussen de benoemingsbevoegdheid (die in deze zaak bij de Staat ligt) en de bezoldigingsbevoegdheid (die hier bij de raad van toezicht ligt). TNO is een bij wet ingestelde
publieke rechtspersoon. De Kroon heeft krachtens die wet de bevoegdheid de leden
van de raad van bestuur te benoemen. Drie van de vier leden en de voorzitter worden
benoemd op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en het vierde lid
wordt benoemd op voordracht van de Minister van Defensie. Deze laatste voordracht
wordt gedaan nadat de raad van toezicht van TNO en de raad voor het defensieonderzoek een gemeenschappelijke aanbeveling hebben gedaan. Krachtens de wet
berust de bevoegdheid de bezoldiging van de individuele leden van de raad van
bestuur vast te stellen bij de raad van toezicht.
De raad van toezicht doet dat op voorstel van de remuneratiecommissie en binnen de
grenzen van het vastgestelde bezoldigingsbeleid. In 2008 doet de raad van toezicht
samen met de raad voor defensieonderzoek een aanbeveling aan de Minister van
Defensie. Bij de aanbeveling is vermeld dat de hoogte van bezoldiging door de raad
van toezicht wordt vastgesteld. De minister laat TNO weten dat de aanbeveling zijn
steun heeft voor zover het gaat om de inhoudelijke geschiktheid, maar dat zorgen
bestaan over het inkomen. De aanbevolen persoon geniet namelijk een uitkering op
grond van de Uitkeringswet gewezen militairen (UKW) zonder dat een anticumulatieregeling van toepassing is. De minister verzoekt de raad van toezicht rekening te
houden met de maatschappelijke discussie en het kabinetsbeleid (Commissie Dijkstal). De raad van toezicht laat de minister vervolgens weten de bezoldiging vast te
willen stellen op € 222.000 bruto per jaar. Dit ligt boven de norm van het gemiddelde
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Hof Amsterdam (OK) 6 januari 2005, JOR 2005, 6 m.nt. Josephus Jitta (AHOLD), ook besproken in
hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.2.1(b).
100 Rb. Den Haag (vzr.) 30 december 2008, JAR 2009/32 (TNO/De Staat).
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ministerssalaris en samen met de UKW-uitkering komt het neer op een jaarinkomen
van ruim € 310.000 bruto per jaar. De minister heeft TNO vervolgens laten weten
geen voorstel in de ministerraad te brengen tot het doen van een voordracht voor
de aanbevolen kandidaat.
TNO vordert in kort geding de Staat te veroordelen tot het voordragen van de aanbevolen persoon. Volgens TNO heeft de minister niet de bevoegdheid de voordracht
te weigeren wegens het salaris. De bevoegdheid het salaris te bepalen is immers
voorbehouden aan de raad van toezicht. Door de bevoegdheden met betrekking tot
de benoeming te gebruiken om salarisbeleid te voeren maakt de minister zich schuldig aan détournement de pouvoir. TNO stelt voorts geen publieke instelling te zijn
waardoor de verwijzing naar de Balkenende-norm niet relevant is. De voorzieningenrechter is van oordeel dat wel degelijk sprake is van een publieke instelling. De vraag
of het salarisbeleid mag worden meegewogen bij de besluitvorming over de benoeming beantwoordt de voorzieningenrechter ontkennend. Vast staat dat de weigering
uitsluitend verband houdt met de hoogte van het salaris en niet met de (inhoudelijke) geschiktheid van de kandidaat. De bevoegdheid een voordracht te doen is de
bevoegdheid van de minister. Die bevoegdheid strekt echter niet zover dat de minister
de voordracht kan weigeren in verband met de hoogte van het salaris. Daarmee treedt
de minister in het salarisbeleid van TNO terwijl dit beleid uitdrukkelijk is voorbehouden aan de raad van toezicht. De voorzieningenrechter weegt hierbij mee dat
uit de parlementaire geschiedenis van de TNO-wet blijkt dat uitdrukkelijk is afgezien van (mede)besturing van TNO door de overheid. Dit houdt een begrenzing van de
ministeriële verantwoordelijkheid in. De minister kan zijn goedkeuring aan de benoemingsvoordracht van de beoogde kandidaat niet weigeren uitsluitend vanwege de
salariëring. De voorzieningenrechter oordeelt voorts dat de Staat niet kan worden
veroordeeld tot het nemen van een positief benoemingsbesluit omdat dat een
bevoegdheid is van de Kroon. De Voorzieningenrechter verbiedt de Staat wel de
salariëring mee te wegen bij de voordracht tot de benoeming.
Kortom, er is een duidelijk verschil tussen de bevoegdheden omtrent benoeming en
de bevoegdheden met betrekking tot bezoldiging.
Inhoud
Anders dan Boek 2 geeft de Code Frijns ook voorschriften met betrekking tot de
hoogte en structuur van de vast te stellen bezoldiging. Het meest in het oog loopt
uiteraard de bepaling dat een afvloeiingsregeling niet meer dan een jaarsalaris mag
bedragen, tenzij dat kennelijk onredelijk is voor een bestuurder die in de eerste
benoemingstermijn wordt ontslagen. In dat geval mag de vergoeding bij ontslag niet
meer bedragen dan twee jaarsalarissen (best practice II.2.8). Met een jaarsalaris
wordt het vaste deel van de bezoldiging bedoeld. Deze bepaling heeft, samen met de
benoemingstermijn van vier jaar, de meeste arbeidsrechtelijke pennen in beweging
101
gebracht. Dit is niet geheel onlogisch nu beide bepalingen niet volledig compatibel
lijken met de arbeidsrechtelijke regelgeving. Ook is de grens van een jaarsalaris nogal
101 Zie onder meer: Asscher-Vonk 2003, Even 2003, Grapperhaus 2003, 2004a en Verburg 2004a.
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willekeurig en sluit niet aan bij de gebruikelijke arbeidsrechtelijke wijze van het
102
berekenen van een (ontbindings)vergoeding, net zo min als het buiten beschouwing laten van het variabele deel van de beloning dat doet. Ook de term ‘kennelijk
onredelijk’ is verwarrend. Arbeidsrechtelijk verwijst die term naar de mogelijkheid
van artikel 7:681 BW schadevergoeding of herstel van de dienstbetrekking te
103
vorderen als de opzegging kennelijk onredelijk is. Nergens blijkt dat de Commissie
corporate governance heeft willen verwijzen naar deze procedure. Uit de toelichting
blijkt dat het maximum van een jaarsalaris bijvoorbeeld kennelijk onredelijk is indien
de bestuurder voorafgaand aan zijn benoeming een langdurig dienstverband met de
vennootschap heeft gehad. In de zin van artikel 7:681 BW hoeft deze omstandigheid
helemaal niet te leiden tot het oordeel ‘kennelijk onredelijk’.
Uit de toelichting op best practice II.2.8 blijkt voorts dat bij een vertrek op eigen verzoek in beginsel geen vergoeding wordt toegekend. Herhaald wordt dat falend beleid
(onbehoorlijk bestuur of fraude) van een bestuurder niet dient te worden beloond.
De laatste best practice over de hoogte van de bezoldiging bepaalt ten slotte dat aan
de bestuurder geen leningen worden verstrekt, tenzij dit tot de normale bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoort. Verstrekte leningen worden niet kwijtgescholden (II.2.9).
Naast deze concrete bepalingen over de hoogte van de beëindigingsvergoeding
bepaalt de code dat de verhouding tussen de variabele en vaste looncomponenten
passend moet zijn. Noch in de code, noch in de toelichtingen daarop, is te vinden wat
onder passend moet worden verstaan. Ten slotte bevat de code inhoudelijke regels
over opties: de uitoefentermijn is minimaal drie jaar na toekenning en aandelen die
worden toegekend zonder dat de bestuurder daarvoor betaalt dienen ten minste vijf
jaar te worden aangehouden, of tot het einde van het dienstverband als dat korter
is. Ook de uitoefenprijs van opties wordt gereguleerd: de uitoefenprijs van opties
wordt niet lager gesteld dan een verifieerbare koers of een verifieerbaar koersgemiddelde overeenkomstig de handel op de gereglementeerde markt op één of meer
te voren vastgestelde dagen. Aanpassing van de uitoefenprijs of overige voorwaarden
van de toegekende opties is in beginsel niet toegestaan. Hiervoor geldt een uitzondering als structuurwijzigingen ten aanzien van de aandelen of de vennootschap conform bestendige marktpraktijk daartoe noodzaken. Uit de toelichting blijkt dat dat
het geval kan zijn bij splitsing en samenvoeging van aandelen, de gevolgen van een
fusie of overname waarbij de opties worden ‘doorgerold’ naar de aandelen van de
bieder en de uitkering van een superdividend.

102 Via de kantonrechtersformule, zoals neergelegd in de Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters, die gebruikt wordt bij het op grond van art. 7:685 BW vaststellen van een ontbindingsvergoeding. Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid verdwijnt de
ontbindingsvergoeding.
103 Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 bestaat deze mogelijkheid
niet meer. Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.4.2 en 6.4.3.
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Andere inhoudelijke bepalingen zijn de ‘claw back’- en ‘ultimum remedium’-bepaling. De code bepaalt in best practice II.2.10 dat de raad van commissarissen de
bevoegdheid heeft “de waarde van een in een eerder boekjaar toegekende voorwaardelijke variabele bezoldigingscomponent beneden- of bovenwaarts aan te passen, wanneer
deze naar zijn oordeel tot onbillijke uitkomsten leidt vanwege buitengewone omstandigheden in de periode waarin de vooraf vastgestelde prestatiecriteria zijn of diende te worden gerealiseerd.” (de ultimum remedium clausule genoemd). De volgende best
practice bepaling (II.2.11) bepaalt dat de raad van commissarissen de bevoegdheid
heeft ‘de variabele bezoldiging die is toegekend op basis van onjuiste (financiële) gegevens
terug te vorderen van de bestuurder ‘(claw back-clausule). Inmiddels zijn deze bevoegdheden verankerd in artikel 2:135 lid 6 en 8 BW. Zie hierover paragraaf 5.5.2.3 van dit
hoofdstuk.
5.4

Vertegenwoordigingsbevoegdheid of samenloop?

5.4.1

Inleiding

Hoe beïnvloeden nu de regels omtrent (de totstandkoming van) bezoldigingsbesluiten en het overeengekomen loon elkaar? Is wel of geen sprake van samenloop? In
hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.1 is uiteengezet dat samenloop zich kan voordoen als een
feitencomplex zich leent voor meerdere acties of indien een vordering gebaseerd
kan worden op zowel het arbeidsrecht al het rechtspersonenrecht. Voor de benoeming en het aangaan van de arbeidsovereenkomst is in hoofdstuk 4 gebleken dat zich
geen klassieke problemen van samenloop voordoen. Het aangaan van de arbeidsovereenkomst en het tot stand komen van de benoeming zijn in die zin niet aan elkaar
verbonden dat het één niet noodzakelijk is voor het rechtsgeldig tot stand komen van
het ander. De problemen die bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en de
benoeming (kunnen) ontstaan zijn te herleiden tot een gebrekkige totstandkoming
van de wil van de vennootschap. Dit wordt duidelijk omdat in veel gevallen de vertegenwoordigingsbevoegdheid uiteenloopt: het ene orgaan is bevoegd de arbeidsovereenkomst aan te gaan, het andere om te benoemen. Dit kan op twee manieren
worden opgelost; (i) door de theorie te aanvaarden dat met de aanvaarding van
het benoemingsbesluit ook een overeenkomst tot stand komt of (ii) door de benoeming te beschouwen als een besluit met indirect externe werking dat nog een
uitvoeringshandeling (een overeenkomst) nodig heeft om bindend te zijn. Eventuele
discrepanties die ontstaan, zijn niet het gevolg van samenloop maar van onjuiste
vertegenwoordiging.
Voor de bezoldiging ligt dat in beginsel niet anders als het gaat om het (bij aanvang
van de relatie) afspreken van de arbeidsvoorwaarden: daar kan eenzelfde discrepantie ontstaan tussen de voorwaarden in de overeenkomst en het bezoldigingsbesluit.
Dit speelt opnieuw met name een rol als vertegenwoordigingsbevoegdheid om de
overeenkomst te sluiten en de bevoegdheid het bezoldigingsbesluit te nemen uiteenlopen. Vaak zullen beide bevoegdheden bij de raad van commissarissen liggen. Is dat
niet het geval, dan kan frictie ontstaan.
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Gaandeweg de relatie kan samenloop wel een rol spelen, bijvoorbeeld indien de
vennootschap in gebreke blijft met het voldoen van het salaris. Dient de bestuurder
zijn nakomingsvordering te stoelen op de arbeidsovereenkomst en een loonvordering
in te stellen, of op het bezoldigingsbesluit? En als hij voor dat laatste zou kiezen, kan
dan ook de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW worden gevorderd? Deze vorm
van samenloop zal in de praktijk pas een probleem opleveren als er redenen zijn
aan te nemen dat een deel van de vergoeding die de bestuurder krijgt wel aan te
104
merken is als bezoldiging, maar niet als loon. Dat lijkt mij niet snel aan de orde.
Zelfs als een deel van de beloning uitsluitend ziet op statutaire werkzaamheden, dan
zal dit gedurende het dienstverband toch als loon moeten worden aangemerkt. Een
ander voorbeeld waar samenloop aan de orde kan zijn, is de claw back-regel. Hoe
verhoudt deze zich met de arbeidsrechtelijke regels omtrent eenzijdige wijziging?
Bij bezoldiging en loon spelen dus bij aanvang van de relatie vergelijkbare (vertegenwoordigings)problemen als bij benoeming en kan gaandeweg het bestaan van de
rechtsbetrekking sprake zijn van samenloop. Er is dan immers één feitencomplex
ontstaan: de bestuurder verricht werkzaamheden en ontvangt daarvoor (maandelijks) een vergoeding. Het is de vraag of de grondslag voor de betaling van het salaris
is gelegen in het (vennootschapsrechtelijke) bezoldigingsbesluit of in de (arbeids)
overeenkomst. Al eerder is opgemerkt dat Huizink de opvatting huldigt dat bezoldiging datgene is wat de bestuurder ontvangt op grond van zijn functionele relatie
105
en loon datgene wat hij ontvangt op basis van de arbeidsovereenkomst. Dit onder106
scheid doet kunstmatig aan en lijkt in de praktijk nauwelijks te handhaven. Ik
ben van oordeel dat op de tegenprestatie die de bestuurder voor zijn werkzaamheden ontvangt zowel de regels van het arbeidsovereenkomstenrecht als de regels van
Boek 2 BW van toepassing zijn. Uiteindelijk vindt er immers telkens één betaling
plaats, waarop zowel het bezoldigingsbesluit als de arbeidsovereenkomst van toepassing is. Hoe de regels zich tot elkaar verhouden moet worden bepaald aan de hand
van de regels van samenloop. In deze paragraaf 5.4 wordt vooral ingegaan op de
verhouding tussen het bezoldigingsbesluit en de overeenkomst in het kader van
de vertegenwoordigingsbevoegdheid. In paragraaf 5.5 wordt nader stilgestaan bij
de samenloop, toegespitst op de privacy van de werknemer en de eenzijdige wijziging.
5.4.2

Het bezoldigingsbesluit en het overeenkomen van het loon

5.4.2.1

Er is loon overeengekomen, maar een bezoldigingsbesluit ontbreekt.

Wat is rechtens indien met een bestuurder een bepaald loon is overeengekomen in de
(arbeids- of opdracht) overeenkomst en een bezoldigingsbesluit ontbreekt? In de
literatuur, en in lagere rechtspraak, is wel bepleit dat het ontbreken van een bezoldigingsbesluit ertoe leidt dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen

104 Zie hierover ook paragraaf 5.2 van dit hoofdstuk.
105 Losbladige Rechtspersonen, J.B. Huizink, artikel 2:135, aant. 2.
106 Zie ook Zaal & Van Slooten 2008, p. 297 r.k.
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omdat loon één van de essentiële kenmerken is voor het bestaan van de arbeidsovereenkomst. Door het ontbreken van een bezoldigingsbesluit zou de grondslag aan
107
het overeengekomen loon komen te ontvallen. Deze zienswijze is mijns inziens
onjuist. Miskend wordt dat het zeer wel mogelijk is een geldige arbeidsovereenkomst
(of opdrachtovereenkomst) te sluiten zonder dat de hoogte van het loon is overeengekomen. Artikel 7:618 (en 7:405) BW bepaalt dat in dat geval het gebruikelijke loon
of loon bepaald naar billijkheid verschuldigd is. Als al de grondslag aan het overeengekomen loon zou komen te ontvallen wegens het ontbreken van een bezoldigingsbesluit, dan zou dit niet tot gevolg hebben dat de arbeidsovereenkomst niet bestaat,
maar dat het loon niet op rechtsgeldige wijze is overeenkomen. Dat het de bedoeling
is dat er een financiële tegenprestatie wordt geleverd voor de werkzaamheden is dan
108
wel duidelijk. De hoogte van het loon moet dan ex artikel 7:618 (7:405) BW worden
vastgesteld aan de hand van het gebruikelijke loon, of als dat niet mogelijk is naar
109
redelijkheid en billijkheid. Afhankelijk van de omstandigheden ligt het voor de
hand voor de bepaling wat billijk is aan te sluiten bij wat in de overeenkomst is opgenomen of bij wat wellicht al (periodiek) is betaald.
De volgende vraag is of de bestuurder betaling van het overeengekomen loon kan
afdwingen als er geen bezoldigingsbesluit is. In de eerste plaats merk ik op dat, mocht
het antwoord ontkennend zijn en het loon dat is overeengekomen niet kan worden

107 Zie Meijer-Wagenaar 2006, p. 685, l.k. In vergelijkbare zin en onjuist: Rb. Rotterdam 3 september
2014, ECLI:NL:RBROT:2014:7265 (Johnsol). In deze zaak stelt de bestuurder zich op het standpunt
dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. De vennootschap stelt dat dat niet het geval is en
beroept zich op het feit dat geen loon is betaald of overeengekomen. De rechtbank oordeelt, op
zichzelf terecht, dat zonder loon geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. De rechtbank laat
vervolgens de bestuurder niet toe tot bewijslevering van de afspraken over het loon omdat “… heeft
te gelden dat het salaris van de directeuren ingevolge artikel 12 lid 3 van de statuten (en ingevolge
artikel 2:245 BW) dient te worden vastgesteld door de algemene vergadering. Ook indien het vereiste
bewijs van de gestelde afspraak zou worden geleverd, is dus een bezoldigingsbesluit nodig om te kunnen concluderen dat sprake is van het element loon. Niet in geschil is dat een bezoldigingsbesluit met
betrekking tot het salaris van [eiser] ontbreekt.” Daarom is er geen loonbetalingsverplichting en dus
geen arbeidsovereenkomst, aldus de rechtbank in r.o. 4.5. Dit is onjuist; er kunnen zeker afspraken
zijn gemaakt over loon, en dan is sprake van een arbeidsovereenkomst.
108 Vgl. artikel 7:405 lid 1 BW waarin voor de opdrachtovereenkomst is bepaald dat loon verschuldigd is als de opdracht door de opdrachtnemer is aangegaan in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf. Ook voor de bestuurder-werknemer geldt dat indien is overeengekomen dat de bestuurder
werkzaamheden gaat verrichten voor de vennootschap, hij dit waarschijnlijk niet onbezoldigd zal
doen. Natuurlijk kan het zo zijn dat partijen strijden over de vraag of zij bedoeld hebben een onbezoldigd bestuurderschap aan te gaan of een bezoldigd bestuurderschap. Het ontbreken van een
bezoldigingsbesluit is niet doorslaggevend voor de beantwoording van de vraag wat partijen met
hun overeenkomst hebben beoogd. Vgl. Rb. Amsterdam 28 oktober 2009, JOR 2011/106 m.nt Holtzer (Van Dobben), r.o. 7.4 en Holtzer in zijn noot onder 5. Zie ook Rb. Utrecht 21 december 2011, ECLI:
NL:RBUTR:2011:BU9091 (Tympanum/Blue Found) waarin ook sprake is van een managementovereenkomst (geen statutair bestuurder) en de rechtbank in r.o. 4.3 overweegt dat het enkele feit dat
de overeenkomst imperfect is, niet maakt dat geen sprake is van een opdrachtovereenkomst juist
omdat artikel 7:405 BW daarin voorziet.
109 Zie ook Van Slooten & Zaal die eveneens menen dat het ontbreken van een bezoldigingsbesluit het
bestaan van de arbeidsovereenkomst niet aantast, Van Slooten & Zaal 2008, p. 299, l.k. Zie voor een
voorbeeld waarin – in geval van een opdrachtovereenkomst – sprake was van toepassing van de
gebruikelijk loon regeling Rb. Dordrecht 25 augustus 2010, JAR 2012/6 m.nt. Wiersma (Marbatin).
Al hetgeen boven het gebruikelijk loon aan de bestuurder (door hemzelf) was toegekend, moest
worden terugbetaald.
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afgedwongen, de bestuurder in ieder geval via de hierboven beschreven gebruikelijk
loon regeling betaling van salaris voor zijn werkzaamheden kan afdwingen.
Dogmatisch is interessant of ook succesvol nakoming van de overeenkomst kan worden gevorderd. Is de overeenkomst ondertekend door het orgaan dat ook bevoegd is
110
het bezoldigingsbesluit te nemen, dan lijkt mij dat de overeenkomst ook kan gelden
111
als bezoldigingsbesluit. Is dat niet het geval, dan komt het aan op de vraag of de
bestuurder mocht vertrouwen op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenaar van de arbeidsovereenkomst. Dit volgt mijns inziens zowel uit de gewone
vertegenwoordigingsregels als uit de vennootschapsrechtelijke vertegenwoordigingsregels. Ik licht dit als volgt toe.
Krachtens artikel 2:130 (240) BW is de hoofdregel dat het bestuur de vennootschap
onbeperkt en onvoorwaardelijk vertegenwoordigt, voor zover uit de wet niet iets
anders voortvloeit. Vertegenwoordigt het bestuur bevoegd, dan raakt de vennootschap
gebonden. De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen intern
werkend zijn of extern werkend. Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid die uit de wet volgen, werken extern. Gedacht kan worden aan de ontslag, benoeming of bezoldiging van een bestuurder. De artikelen 2:135 en 245 BW zijn immers
vertegenwoordigingsbepalingen, die de vennootschap de mogelijkheid geven bij
112
besluit te vertegenwoordigen. Het is de vraag of dit betekent dat de artikelen 2:135
en 245 BW ook zien op het vertegenwoordigen van de vennootschap bij het aangaan
van een overeenkomst. Wat de ontslagbevoegdheid betreft, neergelegd in artikel 2:134
(244) BW, heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid
113
ex artikel 2:134 (244) BW ook ziet op de beëindiging van de contractuele relatie.
Niet duidelijk is of het tot vennootschapsrechtelijk ontslag bevoegde orgaan ook
114
exclusief bevoegd is de contractuele band te verbreken. Uit het oogpunt van consistentie valt er iets voor te zeggen dat parallel aan het oordeel van de Hoge Raad

110 Bijvoorbeeld door alle leden van de raad van commissarissen, of door de enig aandeelhouder (of
alle aandeelhouders).
111 Enigszins analoog aan de wijze waarop een benoemingsbesluit kan bestaan als de enige aandeelhouder het inschrijfformulier voor het handelsregister heeft ondertekend, vgl. hoofdstuk 4,
paragraaf 4.2.1.1.
112 Zie de laatste volzin van artikel 2:135 lid 4 BW waarin uitdrukkelijk wordt gesproken van
‘vertegenwoordigingsbevoegdheid’. Niet valt in te zien waarom het overeenkomstige artikel voor
de BV geen vertegenwoordigingsbepaling zou zijn. In de literatuur bestaat hierover overigens
verdeeldheid. Zo is Asser-Maeijer 2-III (2000), nr. 310 nog van oordeel dat géén sprake is van een
vertegenwoordigingsbepaling, terwijl de nieuwe bewerkers van oordeel zijn dat dat wel het geval
is: Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2-II*) 2009, nr. 428 en nr. 329 onder b. Opvallend
is dat in de literatuur het bezoldigingsbesluit vrijwel nooit wordt genoemd als voorbeeld van een
direct extern werkend besluit zoals benoeming, ontslag en schorsing dat wel worden. Vgl. Van
Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 44 en 98 en Handboek 2013, nrs. 228 en 251, Huizink 1989,
p. 5. Wel stelt Huizink in dezelfde publicatie, overigens zonder verder motivering dat het bezoldigingsbesluit direct externe werking heeft: p. 95. De Monchy & Timmerman 1991 noemen het
bezoldigingsbesluit wel als voorbeeld van een direct extern werkend besluit, p. 70. Zie hierover
paragraaf 5.3.1.1 van dit hoofdstuk.
113 HR 15 april 2005, NJ 2005, 484 m.nt. GHvV, JAR 2005/117 JOR 2005, 145 m.nt. P.A.M. Witteveen
(Eggenhuizen/Unidek).
114 Zie hierover hoofdstuk 6, paragraaf 6.1.1.
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over ontslag wordt aangenomen dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid ex artikel
2:135 (245) zich uitstrekt tot de bevoegdheid het loon af te spreken. Ik meen dan
wel dat de sanctie op het afspreken van het loon door het verkeerde orgaan, gezocht
moet worden in de vernietigingssancties van Boek 2 BW. Een bezoldigingsbesluit
115
genomen door een onbevoegd orgaan is nietig. Deze nietigheid kan ex artikel 2:15
BW niet aan de wederpartij worden tegengeworpen, indien de wederpartij het gebrek
niet kende of behoefde te kennen. Is geen sprake van een onbevoegd genomen
bezoldigingsbesluit, maar van een beloningsafspraak gemaakt door de vennootschap,
vertegenwoordigd door een daartoe onbevoegd orgaan, dan zou de sanctie ook moeten
zijn deze onjuiste vertegenwoordiging de wederpartij (de bestuurder) niet kan worden
tegengeworpen, tenzij hij wist of behoorde te weten dat de vennootschap onbevoegd
werd vertegenwoordigd. Dit is in lijn met de regels uit het algemene vermogensrecht.
Ook uit artikel 3:61 lid 2 BW volgt dat de wederpartij die op grond van een verklaring
of een gedraging van de pseudo-volmachtgevers, in wiens naam dus werd gehandeld,
onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs moet hebben kunnen aannemen
dat er een toereikende volmacht was verleend.
Er wordt wel betoogd dat van iemand die de functie van statutair bestuurder aan116
vaardt mag worden verwacht dat hij de (vertegenwoordigings)regels kent. Ik vind
dit niet in alle gevallen voor de hand liggen. Van ‘professionele’ bestuurders die
van beursvennootschap naar beursvennootschap trekken, mag die kennis inderdaad
worden verwacht. Van de bedrijfsleider in een middelgroot bedrijf die gevraagd
wordt het bestuurderschap erbij te doen of van bestuurders van (kleinere) beslo117
ten (dochter)vennootschappen niet per definitie.
Ten slotte komt de vraag op of het nog een bezwaar is dat het bezoldigingsbesluit een
eenzijdige rechtshandeling is, terwijl het overeenkomen van het loon een tweezijdige rechtshandeling is. In mijn visie is dit geen bezwaar. In de eerste plaats wordt
in de literatuur vrij eenstemmig betoogd dat eenzijdige vaststelling of wijziging van

115 HR 15 september 1995, NJ 1996, 139 m.nt. Ma (Kuijpers/Kuijpers).
116 Zie bijvoorbeeld Van Slooten & Zaal 2008, p. 299 l.k. en Meijer-Wagenaar 2006, p. 687 r.k. Ik merk
op dat de artikelen van beide auteurs gaan over bestuurders van NV’s.
117 De Amsterdamse kantonrechter is milder en heeft geoordeeld dat zelfs een hoge manager die
al 20 jaar bij ABN AMRO werkt en die al vele jaren een toppositie net onder de raad van bestuur
heeft vervuld, van de vennootschap mag verwachten dat zij afspraken op correcte wijze juridisch
vormgeeft. Dit leidt tot gebondenheid van ABN AMRO aan door de (zittende) raad van bestuur
vastgestelde arbeidsvoorwaarden ook al komt die bevoegdheid toe aan de raad van commissarissen hetgeen de betreffende aspirant-bestuurder bekend was. Uit de uitspraak blijkt niet dat de
kantonrechter artikel 2:16 BW heeft toegepast, maar het oordeel luidt wel dat de bestuurder mocht
vertrouwen op de hem gedane toezeggingen. Het kan zijn dat sprake is van bijzondere omstandigheden die maken dat de bestuurder in dit specifieke geval inderdaad heeft mogen vertrouwen op de
bevoegdheid van de raad van bestuur, maar daarvan blijkt niet uit de uitspraak. Naar mijn oordeel gaat (dat gedeelte van) de uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter dan ook te ver. Rb.
Amsterdam (ktr.) 29 december 2008, JAR 2009/26 (ABN AMRO/Schmittmann). In een iets andere
casus oordeelt de Rechtbank Arnhem dat van commissarissen wél kan worden verwacht dat zij
weten hoe het werkt (Rb. Arnhem 9 januari 2008, JOR 2008/88 (Maters/NIM)). In de zaak Rb.
Rotterdam 27 juli 2011, JOR 2011/359 m.nt. Verburg (Docherty/SBM) gaat de rechtbank vrij ver om
een bezoldigingsbesluit te construeren teneinde de toezeggingen aan de bestuurder te kunnen
toewijzen.
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de bezoldiging niet kan worden gebaseerd op artikel 2:245 (135) BW als er al een
118
overeenkomst is. Ik meen als gezegd dat artikel 2:245 (135) BW niet alleen regelt
welk orgaan bevoegd is (eenzijdig) de bezoldiging vast te stellen, maar ook welk
orgaan bevoegd is het loon of de vergoeding overeen te komen, hetgeen vaak
119
voorafgaat aan het bezoldigingsbesluit. Loon en bezoldiging zijn weliswaar niet
exact hetzelfde (zie paragraaf 5.2 van dit hoofdstuk), maar ik zou het zo willen zien
dat elke vergoeding die de bestuurder krijgt voor zijn werkzaamheden bezoldiging
is. Is sprake van een arbeidsovereenkomst, dan is de vergoeding (of delen daarvan)
tevens aan te merken als loon.
Samengevat: is wel loon afgesproken, maar ontbreekt een bezoldigingsbesluit dan is
wel sprake van een arbeids- of opdrachtovereenkomst (tenzij duidelijk is dat partijen
bedoeld hebben een onbezoldigd bestuurderschap aan te gaan). De bestuurder kan
aanspraak maken op het overeengekomen loon als de afspraak is gemaakt door het
orgaan dat bevoegd is de bezoldiging vast te stellen. De bestuurder kan ook aanspraak
maken op nakomen van de afgesproken vergoeding als hij – samengevat – te goeder
trouw is. Is hij dat niet, dan heeft hij in ieder geval recht op het gebruikelijk loon ex
120
artikel 7:618 of 7:405 BW.
5.4.2.2

Er is loon overeengekomen en het bezoldigingsbesluit is gebrekkig

Nietig besluit
De vraag of de vennootschap al dan niet gebonden is aan een rechtshandeling verricht door een niet-vertegenwoordigingsbevoegd orgaan is iets anders dan de vraag
naar de geldigheid van een onbevoegd genomen direct extern werkend besluit
(bijvoorbeeld het geval waarin een onbevoegd orgaan het bezoldigingsbesluit heeft
genomen). Daarvoor geeft artikel 2:16 BW een specifieke regeling die in de vorige
paragraaf al even aan de orde was.

118 Van Slooten & Zaal 2008, p. 297 r.k. en de daargenoemde literatuur. Dit geeft overigens ook te
denken over de eenzijdigheid van het bezoldigingsbesluit. Huizink heeft er al eens op gewezen
dat het een interne instructiebevoegdheid is. Dat miskent het vertegenwoordigingsaspect. De
constructie van een indirect extern werkend besluit zou soelaas kunnen bieden.
119 Zie in vergelijkbare zin Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 45. In datzelfde nr. 45 wordt
gesteld dat als niets over de bezoldiging wordt overeengekomen, het bevoegde orgaan dat
eenzijdig zou kunnen vaststellen met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid. Ik wijs op
artikel 7:618 BW waarin is bepaald dat als partijen niets hebben afgesproken, de werknemer recht
heeft op het loon dat gebruikelijk is, of, bij gebreke aan gebruikelijk loon, op naar billijkheid
bepaald loon. Hierin ligt naar mijn mening toch een begrenzing voor het door Van Schilfgaarde en
bewerkers bepleite eenzijdig vaststellen. Het door één der beide partijen eenzijdig vaststellen van
het loon is mogelijk indien dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen (HR 21 februari 1947,
NJ 1947, 154 (Mestral/Amstleven)). Is tussen partijen niets overeengekomen, dan geldt 7:618 BW en
heeft de werknemer/bestuurder recht op het gebruikelijke loon (dus ook zonder een bezoldigingsbesluit). Anders (en onjuist) Rb. Rotterdam 3 september 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:7265
(Johnsol).
120 Dit is ook in lijn met de jurisprudentie over doorwerking van aandeelhoudersovereenkomsten in
het vennootschapsrecht. Zijn aandeelhouders iets met elkaar overeengekomen, dan kunnen zij
daar niet onderuit komen met een beroep op bijvoorbeeld in de statuten neergelegde andere
voorwaarden. Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 16 januari 2014, JOR 2014/157 (Kekk/Delfino) en
Hof Amsterdam 31 oktober 2012, JOR 2012/158 (De Wildt/RBOC). In de laatstgenoemde zaak ging
het om een overeenkomst tussen de aandeelhouder en de bestuurder.

195

5.4.2

Bezoldiging en loon

Intermezzo (ver)nietig(baar)heid van besluiten
Artikel 2:14 lid 1 BW bepaalt dat een besluit in strijd met de wet of de statuten nietig is, tenzij
de wet anders bepaalt. Bekrachtiging van een nietig besluit is op grond van lid 2 mogelijk in twee
gevallen: (i) als de nietigheid het gevolg is van het ontbreken van een voorgeschreven voorafgaande
handeling (bijvoorbeeld een voordracht bij de benoeming) of (ii) als de nietigheid het gevolg is
van het ontbreken van een voorgeschreven voorafgaande mededeling (bijvoorbeeld de mededelingsplicht ex artikel 2:148/268 lid 4 en 5 BW). De bekrachtiging is niet meer mogelijk na een redelijke
termijn, zo bepaalt lid 3. In artikel 2:15 lid 1 BW wordt een uitzondering gegeven op de hoofdregel
van artikel 2:14 BW: een besluit is vernietigbaar als het in strijd is met wettelijke of statutaire regels
die de totstandkoming van besluiten regelen. Hieronder vallen dan weer niet de twee vormen van totstandkomingsvoorschriften zoals genoemd in artikel 2:14 lid 2 BW: de voorgeschreven voorafgaande
handeling of mededeling. Naast deze uitzondering geeft artikel 2:15 lid 1 BW twee andere gronden
voor vernietigbaarheid: strijd met de redelijk en billijkheid en strijd met een reglement. De vernietiging kan uitsluitend gebeuren door een uitspraak van de rechtbank (en dus niet buitengerechtelijk)
op vordering van iemand die een redelijk belang heeft of door de rechtspersoon zelf (lid 3). Is sprake
van vernietigbaarheid dan is bevestiging mogelijk, maar niet zolang een vordering tot vernietiging
aanhangig is (lid 6). De gevolgen van nietigheid of vernietiging zijn geregeld in artikel 2:16 BW.
Een onherroepelijke uitspraak die de nietigheid van een besluit vaststelt of een besluit vernietigt, is
voor eenieder bindend als de rechtspersoon partij is geweest in het geding (lid 1). Is het besluit een
rechtshandeling die tegen een wederpartij is gericht (een (in)direct extern werkend besluit), dan
wordt de derde beschermd. De nietigheid of vernietiging kan de derde niet worden tegengeworpen, en bindt dus de vennootschap, tenzij de derde het gebrek kende of behoorde te kennen (lid 2).
Betreft het besluit een benoeming van een bestuurder of commissaris, dan werkt de nietigheid of
vernietiging wel jegens de bestuurder of commissaris ongeacht of deze het gebrek kende of behoorde
te kennen. De bestuurder of commissaris is wel gerechtigd tot schadevergoeding indien hij het gebrek
kende noch behoefde te kennen.

Is sprake van een nietig bezoldigingsbesluit, terwijl er wel loon is overeengekomen in
de arbeids- of opdrachtovereenkomst, dan geldt in feite hetzelfde als wanneer er
géén bezoldigingsbesluit is gesloten: als de bestuurder erop mocht vertrouwen dat de
vennootschap rechtsgeldig werd vertegenwoordigd, kan hij aanspraak maken op het
overeengekomen loon (en zo niet, dan in ieder geval op het gebruikelijk loon ex
artikel 7:618 en 7:405 BW).
Ter illustratie een volgende casuspositie: er is sprake van een besloten vennootschap
met (i) een algemene vergadering, (ii) een raad van commissarissen en (iii) een
zittend bestuur. Stel dat de algemene vergadering de raad van commissarissen heeft
aangewezen om de vennootschap te vertegenwoordigen bij het sluiten van de
arbeidsovereenkomst en dat in de statuten is bepaald dat de raad van commissarissen de bezoldiging vaststelt. De arbeidsovereenkomst wordt gesloten met daarin
opgenomen bepaalde voorwaarden waaronder het loon. Echter, niet de raad van
commissarissen neemt een bezoldigingsbesluit, maar de algemene vergadering. Het
bezoldigingsbesluit van de algemene vergadering kent gunstigere voorwaarden dan
de overeengekomen arbeidsvoorwaarden.
Kan de bestuurder deze gunstigere voorwaarden claimen? En andersom: als het
bezoldigingsbesluit lager is dan de overeengekomen arbeidsvoorwaarden, is de
bestuurder dan gebonden aan het besluit?
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Het (direct extern werkende) bezoldigingsbesluit is genomen door een onbevoegd
orgaan en daarmee nietig. Ex artikel 2:16 lid 2 BW wordt de derde, de bestuurder,
beschermd en is de vennootschap gebonden tenzij de bestuurder het gebrek kende
of behoorde te kennen. Ik zou menen dat als de bestuurder het gebrek niet kende of
behoorde te kennen, het bezoldigingsbesluit bindend is en de bestuurder de voorwaarden uit het bezoldigingsbesluit kan afdwingen. Omgekeerd, zal de vraag of de
bestuurder de gunstiger voorwaarden uit de overeenkomst kan afdwingen moeten
worden beoordeeld aan de hand van de gewone vertegenwoordigingsregels. Mocht
de bestuurder uit deze casus er op vertrouwen dat de raad van commissarissen de
bevoegdheid had de arbeidsovereenkomst te sluiten? Het antwoord luidt in dit geval
ja, nu de raad van commissarissen ook daadwerkelijk op alle fronten het bevoegd
orgaan was. Ware dat anders geweest, dan zal doorslaggevend zijn of de bestuurder mocht vertrouwen op de toezeggingen.
Andere gebreken
Is sprake van een naamloze vennootschap en niet van een besloten vennootschap,
dan speelt niet alleen de (vertegenwoordigings)bevoegdheid een rol. Artikel 2:135
BW stelt extra eisen aan de totstandkoming van het bezoldigingsbesluit: het moet
in overeenstemming zijn met het bezoldigingsbeleid. Indien niet de algemene vergadering bevoegd is, maar de raad van commissarissen dan moeten aandelen- en
optieregelingen ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd.
Schending van dit laatste voorschrift, opgenomen in artikel 2:135 lid 4 BW, heeft geen
gevolgen jegens de bestuurder: het ontbreken van goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid (van de raad van commissarissen) niet aan en heeft dus
slechts interne werking. In de parlementaire geschiedenis van artikel 2:135 BW is
geen ratio terug te vinden voor het ontbreken van externe werking van het goedkeuringsvereiste. Er lijkt te zijn aangesloten bij artikel 2:107a (217a) BW dat net als
121
artikel 2:135 BW is ingevoerd in 2004 bij de wijziging van de structuurregeling.
Artikel 2:107a (217a) BW schrijft voor dat bestuursbesluiten omtrent een belangrijke
verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming
onderworpen zijn aan goedkeuring van de algemene vergadering. Dit artikel, net als
artikel 2:135 BW, bepaalt dat het goedkeuringsvereiste de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aantast en dus slechts intern werkt. Uit de parlementaire geschiedenis van dat artikel blijkt dat een zekere externe werking toch niet
122
is uitgesloten, bijvoorbeeld indien de wederpartij niet te goeder trouw is. In de
memorie van toelichting wijst de regering er met betrekking tot artikel 2:107a (217a)
BW op dat het uitvoeren van een besluit zonder de wettelijke vereiste goedkeuring kan
leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurders jegens de vennootschap op basis van
artikel 2:9 BW. De regering verwijst hierbij naar het dan reeds bestaande artikel 2:164
(274) BW waarin een aantal bestuursbesluiten in een structuurvennootschap onder123
worpen wordt aan een goedkeuringsrecht van de raad van commissarissen. Ook in

121 Wet van 9 juli 2004, Stb. 2004, 370, inwerkingtreding 1 oktober 2004 (Stb. 2004, 405).
122 Kamerstukken I 2003/04, 28 179, A, p. 6 en B, p. 10.
123 Kamerstukken II 2001/02, 28 179, nr. 3, p. 20.
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dit artikel is expliciet opgenomen dat het ontbreken van het goedkeuringsrecht geen
externe werking heeft.
Het verschil tussen de artikelen 2:164 (274) en 2:107a (217a) BW enerzijds en
artikel 2:135 BW anderzijds is dat het in het eerste geval gaat om de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur die door goedkeuringsrechten
wordt ingeperkt en in het laatste geval om de bijzondere vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen ten aanzien van de bezoldiging. Bij
gebreke aan een tegengesteld geluid in de parlementaire geschiedenis zal ook voor
artikel 2:135 BW moeten worden aangenomen dat ondanks het ontbreken van
externe werking van het ontbreken van de goedkeuring enig extern effect mogelijk
is, te weten in het geval de bestuurder niet te goeder trouw is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder om wiens aandelen- of optieregeling het gaat weet
dat de algemene vergadering geen goedkeuring heeft gegeven of niet om goedkeuring is gevraagd. Hoeveel kennis of initiatief van de bestuurder mag worden verwacht hangt, net als bij de kwestie over het bevoegde orgaan, af van de feiten en
omstandigheden waarbij naar mijn oordeel geldt dat van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen, ook als zij nieuw aantreden, (veel) meer kan worden
verwacht dan van bestuurders van kleine (dochter)vennootschappen. Het spreekt
voor zich dat de achtergrond en persoon van de bestuurder zelf ook een grote rol
speelt.
Daar waar artikel 2:135 BW wel expliciet vermeldt wat de gevolgen zijn van schending van het goedkeuringsrecht met betrekking tot de aandelen- en optieregelingen,
zwijgt artikel 2:135 BW (inclusief de parlementaire geschiedenis) over de consequentie(s) van besluitvorming in strijd met of bij afwezigheid van het bezoldigings124
125
beleid. In de rechtspraak is dit nog niet aan de orde geweest. Meijer-Wagenaar
betoogt dat een bezoldigingsbesluit dat afwijkt van het bezoldigingsbeleid nietig
is op grond van artikel 2:14 BW. Deze nietigheid kan de bestuurder niet worden
tegengeworpen indien hij het gebrek kende noch behoefde te kennen (artikel 2:16
lid 2 BW). De bestuurder, zeker een interne kandidaat, zal niet gauw te goeder trouw
126
zijn, aldus nog steeds Meijer-Wagenaar. Van Slooten en Zaal vinden de nietigheidssanctie niet passen bij de termen beleid en met in achtneming van in artikel 2:135 BW
omdat deze termen een afwijkingsmogelijkheid impliceren. Ook wijzen zij op de
voorkeur van het kabinet voor een flexibele regeling boven een gedetailleerde starre

124 Ook over het onbevoegd genomen bezoldigingsbesluit is weinig tot geen rechtspraak gepubliceerd:
HR 15 september 1995, NJ 1996, 139 m.nt. Ma (Kuijpers/Kuijpers), Rb. Zutphen 10 december 2008,
RO 2009/22 (NTI), Rb. Amsterdam (ktr.) 29 december 2008, JAR 2009/26 (ABN AMRO/Schmittmann).
Zie ook Rb. Utrecht 23 juli 1997, JOR 1998/21 (Identcode/De Hart) waarin de rechtbank oordeelt dat
sprake is van een nietig bezoldigingsbesluit in verband met gebreken in de besluitvorming. Nu niet
op andere wijze is gebleken dat salaris is overeengekomen, houdt de rechtbank het er voor dat de
bestuurder geen salaris toekomt. De rechtbank overweegt dat dit gelet op de omstandigheden niet
ongebruikelijk is, het betreft een start up waarbij de betreffende bestuurder een groot deel van het
aandelenkapitaal bezit.
125 Meijer-Wagenaar 2006, p. 678, r.k.
126 Van Slooten & Zaal 2008, p. 299 r.k. en de verwijzing naar de parlementaire geschiedenis aldaar.
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regeling. Met hen ben ik van oordeel dat indien de raad van commissarissen zich niet
aan het bezoldigingsbeleid houdt (en daarvoor ook geen steekhoudende redenen
heeft), interne sancties tot de mogelijkheden behoren. De algemene vergadering heeft
immers de mogelijkheid de beslissingen over individuele bezoldiging aan zich te
houden. Als een besluit geldig is als het in strijd is met het bezoldigingsbeleid, dan
komt de vraag naar de goede trouw van de bestuurder niet meer aan de orde. Over
deze materie is nog geen duidelijke rechtspraak. De rechtbank Rotterdam heeft in de
127
zaak De Vries/Econosto overwogen dat het verdedigbaar is dat een bezoldigingsbesluit dat afwijkt van beleid nietig is. Het gaat in die zaak over de nakoming van een
afvloeiingsregeling. De vennootschap stelt zich op het standpunt dat de regeling nietig
is vanwege strijd met artikel 2:135 BW. De afvloeiingsregeling stoelt niet op het bezoldigingsbeleid van de algemene vergadering zoals wel zou moeten op grond van de
wet en de statuten. Omdat het beleid niets zegt over een afvloeiingsregeling (en zo’n
regeling dus ook niet verbiedt), oordeelt de rechtbank dat geen sprake is van strijd
met het bezoldigingsbeleid en komt daarom niet toe aan de sanctie.
5.4.3

Conclusie

Het systeem van de wet leidt tot de volgende vaststellingen:
a)
b)
c)
d)

een bezoldigingsbesluit is een direct extern werkend besluit;
artikel 2:245 (135) BW is een vertegenwoordigingsbepaling;
een bezoldigingsbesluit dat is genomen door een onbevoegd orgaan is nietig;
een nietig bezoldigingsbesluit kan ex artikel 2:16 lid 2 BW slechts aan de
bestuurder worden tegengeworpen indien hij het gebrek kende of behoorde te
kennen;
e) Een bezoldigingsbesluit dat in strijd is met het bezoldigingsbeleid is rechtsgeldig
en kan slechts leiden tot interne sancties jegens de raad van commissarissen;
f) De vertegenwoordigingsbevoegdheid om een (arbeids)overeenkomst te sluiten
met een bestuurder staat los van de (vertegenwoordigings)bevoegdheid een bezoldigingsbesluit te nemen.
Het bestaan van twee vertegenwoordigingsbevoegde organen terzake van de vergoeding die de bestuurder voor zijn werkzaamheden krijgt, is niet wenselijk omdat discrepantie kan ontstaan. Dit kan op verschillende manieren worden opgelost. In de
eerste plaats kan de bevoegdheid ex artikel 2:245 (135) BW zo worden uitgelegd
dat het niet alleen een vertegenwoordigingsbevoegdheid bij besluit betreft maar ook
de bevoegdheid de vennootschap bij het overeenkomen van de beloning te vertegenwoordigen.
Het feit dat een ander orgaan benoemingsbevoegd kan blijven, past naar mijn idee in
het gewenste systeem van checks and balances binnen de vennootschap. Het tot
benoeming bevoegde orgaan kan niet worden opgezadeld met een bestuurder die
hij niet wil en kan daarom kiezen niet tot benoeming over te gaan. Dat er wel een
127 Rb. Rotterdam 30 maart 2011, JAR 2011/128 (De Vries/Econosto).
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rechtsgeldige (arbeids)overeenkomst is gesloten die beëindigd zal moeten worden,
komt – en naar mijn oordeel: moet komen – voor rekening van de vennootschap.
De keuze de benoemingsbevoegdheid en de bezoldigingsbevoegdheid te splitsen is
immers een keuze van de vennootschap. Wordt uitgegaan van deze ruime vertegenwoordigingsbevoegdheid ex artikel 2:135 (245) BW dan is dat een wettelijke beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en werkt dus extern,
niet alleen wat de vertegenwoordiging bij besluit betreft, maar ook wat betreft het
vertegenwoordigen bij het aangaan van de overeenkomst. Is hier sprake van onbevoegde vertegenwoordiging, dan is de vennootschap niet gebonden aan de overeenkomst.
Een andere mogelijkheid is het bezoldigingsbesluit, net als is gesuggereerd voor
het benoemingsbesluit, te beschouwen als een indirect extern werkend besluit. Het
besluit alleen is niet voldoende voor rechtseffect. Een uitvoeringshandeling, zoals
het sluiten van een overeenkomst is nodig. Omgekeerd is het besluit noodzakelijk
voor het rechtsgeldig totstandkomen van de overeenkomst. In de praktijk wordt
veelal eerst overeenstemming met de beoogd bestuurder gezocht voordat sprake
is van besluitvorming in de vennootschap, daarom is deze optie minder aantrekkelijk.
5.5

Privacy en eenzijdige wijziging

5.5.1

Privacy

In paragraaf 5.3 is omschreven welke openbaarmakingsverplichtingen de vennootschap heeft met betrekking tot hetgeen zij haar bestuurders betaalt. Afhankelijk van
het type vennootschap zijn die verplichtingen in meer of mindere mate verstrekkend.
Is sprake van een BV of een gewone NV, dan is publicatie van – kort gezegd – beloningsgegevens in de jaarrekening niet verplicht als dat zou meebrengen dat de informatie tot personen herleidbaar zou zijn (artikel 2:383 BW). Is sprake van een open
vennootschap, dan geldt deze beperking niet en dienen ook tot personen herleidbare
beloningsgegevens te worden gepubliceerd. Is sprake van een beursvennootschap dan
geeft de corporate governance code nog verdergaande publicatieverplichtingen. De
WNT en de Wet Harrewijn bevatten eveneens openbaarmakingsverplichtingen die
bestuurders kunnen raken, hoewel deze wetten breder van opzet zijn. Inkomensgegevens dit tot een persoon herleidbaar zijn, zijn persoonsgegevens in de zin van de
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Inkomensgegevens behoren voorts tot
de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 8 van het EVRM en artikel 10 GW.
De vennootschap die krachtens artikel 2:383c-e BW tot personen herleidbare inkomensgegevens opneemt in de jaarrekening handelt niet in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Artikel 8 sub c Wbp bepaalt immers dat persoonsgegevens
verwerkt mogen worden (waaronder openbaarmaking valt) indien dit noodzakelijk
is om een wettelijke verplichting na te komen. De vraag komt op of een vennootschap
die voldoet aan de verdergaande verplichtingen van de corporate covernance code
zich ook kan beroepen op artikel 8 sub c Wbp. De code is immers niet vastgelegd
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in de wet maar ex artikel 2:391 BW bij AMvB vastgesteld. Ter Haseborg concludeert
dat naleving van de code niet valt onder een wettelijke verplichting als bedoeld
in artikel 8 sub c Wbp omdat met ‘wettelijke verplicht’ volgens de parlementaire
geschiedenis een wet in formele zin wordt bedoeld. Ik deel zijn lezing van de
parlementaire geschiedenis niet. In de memorie van toelichting staat:
“De term “wettelijke verplichting” heeft betrekking op iedere verplichting tot gegevensverwerking
die krachtens een algemeen verbindend voorschrift wordt opgelegd. Uiteraard dient wel te zijn
voldaan aan het bepaalde in artikel 10, eerste lid, van de Grondwet en artikel 8 van het EVRM. Dat
betekent dat een dergelijke verplichting alleen bij of krachtens een wet in formele zin in het leven
kan worden geroepen voor zover dit in een democratische samenleving noodzakelijk is onder meer
129
in het belang van het economisch welzijn van het land.”
(onderstreping JHB)

Nu Boek 2 BW (een wet in formele zin) de mogelijkheid geeft een gedragscode in een
AMvB (een algemeen verbindend voorschrift) vast te leggen, meen ik dat sprake is
van een verplichting die krachtens een wet in formele zin in het leven is geroepen.
Van strijd met artikel 10 GW is dus geen sprake.
Bij de totstandkoming van zowel artikel 2:383 BW, 2:383c-e BW, de Wet Harrewijn
als de WNT is een expliciete afweging gemaakt tussen de privacy van de werknemer
en/of bestuurder en het belang bij openbaarmaking. Bij de vaststelling van de
Corporate Governance Code in een algemene maatregel van bestuur is dat niet
130
gebeurd. Daar waar de afwegingen expliciet zijn gemaakt, is de bijzondere positie
van de bestuurder geen argument geweest een grotere inbreuk op de privacy te
billijken dan bij een ‘gewone’ werknemer het geval zou zijn. De Wet Harrewijn en
de WNT zijn niet specifiek tot de bestuurder gericht maar zien op alle werknemers
(Harrewijn) of alle werknemers met een bepaald salaris (WNT). In de Wet Harrewijn
gaat het om openbaarmaking aan de ondernemingsraad van inkomensgegevens per
functiegroep. Ook het bestuur valt hieronder. Is sprake van een groep van minder dan
vijf personen, dan mag worden samengevoegd met een andere groep zodat er wel
een groep van meer dan vijf personen ontstaat (artikel 31d lid 4 WOR). In het oorspronkelijke (initiatief)wetsvoorstel is nog wel opgenomen dat ten aanzien van de
bestuurders en de leden van een toezichthoudend orgaan de informatie wel per
131
persoon inzichtelijk gemaakt moet worden. Ter legitimatie wordt naar de maatschappelijke discussie over topinkomens verwezen alsmede naar het op dat moment
nog in behandeling zijnde wetsvoorstel OBB (de artikelen 2:383b-e BW). Ook wordt
door de initiatiefnemers vermeld dat de inkomens van bestuurders, toezichthouders en topfunctionarissen niet zo geheim zijn als wordt verondersteld, zo zijn die
gegevens bijvoorbeeld regelmatig bekend bij headhunters. Bovendien: hoe hoger
de functie, hoe groter de mate van transparantie. Een zekere inbreuk op de privacy

128
129
130
131

Ter Haseborg 2007, p. 20.
Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 83.
Ter Haseborg 2007, p. 20 l.k.
Kamerstukken II 2001-02, 28 163, nr. 3, p. 10 en nr. 5. p. 12.
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is volgens de indieners de keerzijde van de sterkere onderhandelingspositie/grotere
eigen invloed op de arbeidsvoorwaarden van de topfunctionaris/bestuurder. De herleidbaarheid tot personen levert aldus geen grond op om de ondernemingsraad
ex artikel 20 WOR om geheimhouding te verzoeken, dit kan slecht als sprake is
132
van zeer zwaarwegende persoonlijke belangen. Ondanks deze expliciete stellingname wordt in het voorstel dat uiteindelijk aan de Eerste Kamer is gezonden ook de
bestuurders opgenomen in de uitzondering dat indien sprake is van een groep van
133
minder dan vijf personen, er geclusterd kan worden. Een expliciete vraag van de
134
PvdA-fractie naar deze fundamentele afwijking van de oorspronkelijke tekst wordt
door de indieners niet beantwoord.
Daar waar artikel 2:383 BW bepaalt dat voor gewone vennootschappen opgave van
de bezoldigingsgegevens in het jaarverslag achterwege mag blijven als de opgave tot
individuen te herleiden is, kennen de artikelen 2:383c-e BW die zien op open
naamloze vennootschappen een vergelijkbare bepaling niet. Ook indien de gegevens
tot een individuele bestuurder herleidbaar zijn, dient publicatie plaats te vinden. In
de parlementaire geschiedenis is nauwelijks iets terug te vinden over het privacy135
aspect.
De WNT schrijft geen openbaarmaking per individu voor, maar per functie. In
sommige gevallen is daarmee eenvoudig te achterhalen om wie het gaat. Het kabinet
136
schrijft in de memorie van toelichting op de voorganger van de WNT, de Wopt
dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer gerechtvaardigd wordt omdat door
de Wopt rekenschap kan worden afgelegd over de gebruikte publieke middelen.
Belastingplichtigen hebben recht op informatie over het gebruik van overheidsmiddelen. Voorts wordt verwezen naar een uitspraak van het Hof van Justitie EG van
137
20 mei 2003 waarin is uitgemaakt dat het EVRM en de Europese Richtlijn 95/46
niet in de weg staan aan nationale regelgeving die openbaarmaking voorschrijft van
het jaarinkomen van individuele personen, in geval dit een bepaald plafond overschrijdt, mits dit noodzakelijk en passend is ter bereiking van het door de wetgever
138
nagestreefde doel van een goed beheer van de openbare middelen. Het kabinet
overweegt, nog steeds in de memorie van toelichting, dat het niet noodzakelijke en
proportioneel is de openbaarmaking van de lonen direct te relateren aan individuele
personen. Is de individuele persoon te identificeren aan de hand van de functiebenaming, dan is dat als gezegd geen grond om van openbaarmaking af te zien. In de
verdere parlementaire behandeling is geen aandacht meer besteed aan de privacyaspecten.
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Kamerstukken II 2001/02, 28 163, nr. 7, p. 14/15.
Kamerstukken I 2004/05, 28 163, A.
Kamerstukken I 2004/05, 28 163, B, p. 2.
Zie hierover ook Jacobs 2002, p. 462 l.k.
Kamerstukken II 2004/05, 30 189, nr. 3 p. 9/10.
HvJ EG 20 mei 2003, C-465/00, Jurisprudentie 2003, p. I-04989 (Österreichischer Rundfunk).
Haseborg 2008 verwijst naar dezelfde uitspraak op p. 19 l.k.
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Hoewel de initiatiefnemers van de Wet Harrewijn wel hebben bepleit dat veelverdieners genoegen moeten nemen met een grotere inbreuk op hun persoonlijke
levenssfeer blijkt uit de verdere parlementaire geschiedenis van – kort gezegd –
openbaarmakingsverplichtingen niet dat voor bestuurders in dit opzicht een andere
toets wordt aangelegd dan voor ‘gewone’ werknemers. Er wordt hooguit verwezen
naar de hoogte van het salaris om minder waarde te hechten aan privacy, niet zozeer
naar de hoedanigheid van statutair bestuurder. Of de hoogte van een salaris een
rechtvaardiging kan zijn om een inbreuk te maken op een grondrecht betwijfel ik
overigens, waarbij het naar mijn oordeel wel een verschil maakt of het gaat om
openbaarmaking van salarissen die worden gefinancierd uit publieke middelen of
niet. Gaat het om private partijen die een salaris afspreken, dan zie ik niet goed in wat
het algemeen belang is van het openbaar maken van de hoogte van dat salaris.
5.5.2

Eenzijdige wijziging

5.5.2.1

Inleiding

In de vorige paragrafen is meermalen stilgestaan bij de spanning tussen de eenzijdigheid van het benoemingsbesluit en het bezoldigingsbesluit enerzijds en de tweezijdigheid van een contractuele band anderzijds. Een overeenkomst wordt gesloten
door twee (of meer) partijen en kan niet zonder meer worden gewijzigd door een der
partijen, dat geldt temeer voor overeenkomsten waarbij één der partijen wegens
ongelijkheidscompensatie vergaande wettelijke bescherming geniet, zoals de werknemer bij de arbeidsovereenkomst. De eenzijdige wijziging van de arbeidsovereen139
140
komst is een omvangrijk leerstuk dat – ondanks verfijningen van de Hoge Raad –
141
nog niet volledig is uitgekristalliseerd. Dat de eenzijdigheid van het benoemingsbesluit/bezoldigingsbesluit genuanceerd moet worden is in het voorgaande al betoogd:
de formele bevoegdheid van de vennootschap om eenzijdig de arbeidsvoorwaarden
vast te stellen wordt begrensd door het feit dat niemand tegen zijn zin kan worden
benoemd en evenmin tegen voorwaarden waarmee hij het niet eens is.
Deze paragraaf gaat over de samenloop tussen de regels van eenzijdige wijziging in
het arbeidsovereenkomstenrecht en de regels op het gebied van vennootschapsrecht
en corporate governance om de beloning van de bestuurder eenvoudiger eenzijdig
te kunnen wijzigen.
5.5.2.2

Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst

Uitgangspunt van een overeenkomst is dat beide partijen de overeengekomen prestatie nakomen. Als partijen de overeenkomst wensen te wijzigen, dan dienen zij daarover overeenstemming te bereiken. Een eenzijdige wijziging is niet mogelijk, tenzij

139 Zie hierover onder meer Beltzer 2004, Bungener 2008, Beltzer 2008, De Laat 2008 en Van Slooten
2009.
140 HR 11 juli 2008, JAR 2008/204 (Stoof/Mammoet).
141 Zie hierover bijvoorbeeld De Laat 2011.
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sprake is van een geslaagd beroep op artikel 6:248 lid 2 of 6:258 BW. Het algemeen
vermogensrecht staat er niet aan in de weg dat partijen een eenzijdig wijzigingsbeding overeenkomen waarin één der partijen de bevoegdheid wordt toegekend om de
overeenkomst tijdens de looptijd te wijzigen. Is sprake van onevenwichtige contractspartijen, zoals consumenten, dan is die bevoegdheid in sommige gevallen enigszins
aan banden gelegd. Bungener gebruikt het voorbeeld van de reisovereenkomst. Door
artikel 7:505 BW wordt de reiziger beschermd tegen ongebreidelde eenzijdige wijzi142
gingen door de reisorganisator.
Ook het arbeidsovereenkomstenrecht kent een bijzondere regeling over het eenzijdig wijzigingsbeding: artikel 7:613 BW. Artikel 7:613 BW luidt als volgt:
“De werkgever kan slechts een beroep doen op een schriftelijk beding dat hem de bevoegdheid geeft
een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.”

Deze bepaling vervangt de oude bepalingen over het reglement en er wordt wel
betoogd dat de ratio van de regeling is dat met een eenzijdig wijzigingsbeding de
werkgever niet met iedere werknemer hoeft te onderhandelen over gewenste wij143
zigingen in collectieve regelingen. Uit het Stoof/Mammoet-arrest blijkt dat ook de
Hoge Raad de mening is toegedaan dat artikel 7:613 BW ‘veeleer’ ziet op wijzigingen
144
in collectieve regelingen. Is een eenzijdig wijzigingsbeding niet overeengekomen,
dan is de werknemer in beginsel niet gehouden voorstellen van een werkgever tot
wijziging van de arbeidsvoorwaarden te aanvaarden. Over dergelijke voorstellen moet
dan overeenstemming worden bereikt, waarbij artikel 7:611 BW van belang kan
145
zijn. Hierbij komt de Taxi Hofman-formule
in beeld, zoals nader uitgewerkt in
146
Stoof/Mammoet.
Deze systematiek lijkt helder, maar bij nadere beschouwing blijven er nog zeker
vragen open. Het onderwerp van de eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst
147
rechtvaardigt een proefschrift op zich en het gaat het bestek van dit boek te buiten dit leerstuk verder uit te diepen. Relevant voor dit onderzoek is de vraag of van
bestuurders meer verwacht wordt dan van ‘gewone’ werknemers als het gaat om
wijziging van de arbeidsvoorwaarden en of de arbeidsrechtelijke regels botsen met
de vennootschapsrechtelijke regels. Met betrekking tot dat laatste is van belang dat
de Code Frijns de raad van commissarissen de opdracht geeft te zorgen dat het contract met de bestuurder eenzijdige wijziging mogelijk maakt: de claw back-clausule

142 Ontleend aan Bungener 2008a en 2008b, p. 72-73.
143 Ascher-Vonk 2004 p. 23. Zie ook Beltzer 2004, p. 31.
144 HR 11 juli 2008, JAR 2008/204 (Stoof/Mammoet), r.o. 3.3.3. Zie hierover – uitgebreid – Van Slooten
2008, p. 65.
145 HR 26 juni 1998, NJ 1998, 767, JAR 1998/199 (Van der Lely/Taxi Hofman).
146 HR 11 juli 2008, JAR 2008/204 (Stoof/Mammoet), r.o. 3.3.3.
147 Zie de dissertaties van Bungener 2008 en Gundt 2009.
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alsmede de mogelijkheid in te grijpen (eenzijdig) bij een ongewenst bonusresultaat.
De wetgever heeft deze handschoen opgepakt en met ingang van 1 januari 2014 zijn
aan artikel 2:135 BW de leden 6, 7 en 8 toegevoegd. Deze leden zien op aanpassin148
gen terugvordering van variabele beloning.
5.5.2.3

Aanpassing en terugvordering van bezoldiging, de Wet claw back.

Artikel 2:135 lid 6 BW introduceert een aanpassingsbevoegdheid van de bonus. Met
de invoering van lid 7 wordt beoogd te voorkomen dat een bestuurder door eigenbelang wordt gedreven in situaties van een openbaar bod. Lid 8 ten slotte geeft de
vennootschap de bevoegdheid een bonus terug te vorderen als die gebaseerd is op
onjuiste informatie. Aanleiding voor de nieuwe regels is de financiële crisis en de
149
maatschappelijke discussie over bestuurdersbeloningen. Het wetsvoorstel is kri150
tisch ontvangen, zowel in de literatuur als door de gecombineerde commissie vennootschapsrecht die de minister van justitie adviseert over wetsvoorstellen op het
151
gebied van vennootschapsrecht. De kritiek komt er samengevat op neer dat de
nieuw geïntroduceerde mogelijkheden weinig toevoegen aan bestaande regelingen
zoals de regeling van 6:248 BW en de regeling omtrent onverschuldigde betaling en
waarschijnlijk het doel (voorkomen van te hoge bonussen) niet bereiken. Ik deel de
kritiek en ben het eens met de kwalificatie ‘symboolwetgeving’. De nieuwe regels
geven wel een goed inzicht in de wijze waarop de wetgever aankijkt tegen samenloop tussen de contractuele relatie en de vennootschapsrechtelijke relatie.
Aanpassing variabele beloning (artikel 2:135 lid 6 BW)
Het orgaan dat bevoegd is de bezoldiging vast te stellen krijgt in lid 6 ook de
bevoegdheid de hoogte van de bonus aan te passen tot een passende hoogte indien
uitkering van de bonus naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn. ‘Bonus’ wordt omschreven als het niet vaste deel van de bezoldiging waarvan de toekenning geheel of gedeeltelijk afhankelijk is gesteld van het bereiken van
bepaalde doelen of van het zich voordoen van bepaalde omstandigheden.
Een vergelijkbare bepaling is, na aanbevelingen in het rapport van de monitoring
commissie 2007, in 2008 opgenomen in de Code Frijns (best practice II.2.). Uit de
verantwoording van het werk van de commissie blijkt dat het de bedoeling dat
de raad van commissarissen zich niet alleen bij nieuwe contracten, maar ook bij
bestaande contracten moet inspannen de bevoegdheid tot aanpassing in het contract

148 Wet van 11 december 2013, Stb. 2013, 563 (parlementaire behandeling: Kamerstukken 32 512). De
nieuwe bepalingen gelden niet alleen voor bestuurders van naamloze vennootschappen, maar ook
voor bestuurders van coöperaties en besloten vennootschappen die een bank zijn (artikel 2:53a lid
2 en 2:245 lid 2 BW) en van onderlinge waarborgmaatschappijen die een verzekeraar zijn. Is
sprake van een financiële onderneming dan strekt de regeling zich niet alleen uit tot bestuurders,
maar ook tot zogeheten feitelijk beleidsbepalers, art. 1.111 Wft.
149 Kamerstukken II 2009-10, 32 512, nr. 3, p. 1 en 2.
150 Zie bijvoorbeeld Duk 2011, Lennarts & Meijer-Wagenaar 2011 en Bennaars & Vestering 2010.
151 Zie de rapporten van 29 maart 2012 en 15 mei 2010, te vinden op www.knb.nl/adviezen-gcv.
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vast te leggen. Van de 32 gepubliceerde reacties op de voorstellen voor een tekst
voor de code, gaat alleen de gecombineerde commissie vennootschapsrecht uitgebreider in op de juridische kwalificatie van de claw back- en ultimum remediumclausule. De gecombineerde commissie merkt terecht op dat onduidelijk is waarom
van een bevoegdheid wordt gesproken: het is niet aan de commissie contractspartijen andere bevoegdheden dan die uit de wet volgen te geven.
154

Artikel 2:135 lid 6 BW beoogt kennelijk aan dit bezwaar tegemoet te komen. Ook
als geen eenzijdige wijzigingsmogelijkheid in de overeenkomst met de bestuurder is
opgenomen, kan de bonus worden aangepast. De regering laat er in de parlementaire
geschiedenis geen misverstand over bestaan dat met “maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar” naar dezelfde norm wordt verwezen als in artikel 2:8
en artikel 6:248 lid 2 BW. Ook de Stoof/Mammoet-criteria spelen een rol, aldus nog
155
steeds de regering. In die zin voegt het lid 6 dus niets toe. Aanpassing van het
bezoldigingsbesluit kon al op grond van artikel 2.8 BW en een aanpassing van de
overeenkomst op grond van artikel 6:248 lid 2 BW of, als het een arbeidsovereenkomst betreft op grond van artikel 7:611 BW.
Het verschil met de best practice in de Code Frijns is dat de Code Frijns er van uit
gaat dat de aanpassingsbevoegdheid moet worden opgenomen in de contractuele
verhouding tussen partijen en artikel 2:135 lid 6 BW een wettelijke bevoegdheid
‘schept’. Van scheppen lijkt mij geen sprake omdat die bevoegdheid mijns inziens al
volgt uit 2:8, 6:248 lid 2 en 7:611 BW. De wetgever wijst er op dat artikel 6:248 lid 2
BW een correctie van rechtswege bewerkstelligt, terwijl het nieuwe lid 6 een grond156
slag voor een bevoegdheid creëert. Ik vind dat onderscheid niet erg relevant. Of
nu een beroep wordt gedaan op 2:135 lid 6 BW of op de andere genoemde bepalingen, in beide gevallen zal de vennootschap moeten kunnen aantonen dat ongewijzigde uitvoering van de afspraken naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is.
157

In de ABN AMRO-zaken, die toch in vergaande mate de aanleiding voor deze wetgeving lijken te zijn, is éénmaal het standpunt van de vennootschap om overeengekomen bonussen niet uit te hoeven keren, gevolgd. Dat betrof de zaak ABN AMRO/
De Jong. De kantonrechter honoreerde niet zozeer het beroep op 6:248 lid 2 BW,

152 Code Frijns p. 54.
153 www.corpgov.nl/sept_2008_reacties_aanpassingsvoorstellingen
154 De Monitoring Commissie heeft in haar rapport 2010 (over verslagjaar 2009) terecht opgemerkt
dat de actie van de wetgever prematuur is (p. 32). In het verslagjaar 2009 hadden 86 van de 100
onderzochte fondsen de billijkheidstoets al ingevoerd en 73 van de 100 hadden de claw back
bepaling al ingevoerd. De Commissie wijst er eveneens terecht op dat het selectief wettelijk
regelen van principes uit de code het systeem van zelfregulering in de weg staat.
155 Kamerstukken II 32 512, nr. 3, p. 17.
156 Kamerstukken II 32 512, nr. 3, p. 19.
157 Rb. Amsterdam (ktr.) 29 december 2008, JAR 2009/26 (ABN AMRO/Schmittmann), Rb. Amsterdam
(ktr.) 7 oktober 2009, JAR 2009/261 (ABN AMRO/De Jong), Rb. Utrecht (ktr.) 9 oktober 2009, JAR
2009/264 en 65 (ABN AMRO/X).
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maar paste een belangenafweging toe die in het nadeel van de bestuurder uitviel.
158
Het Hof Arnhem heeft deze uitspraak overigens vernietigd.
Ik betwijfel of een beroep op artikel 2:135 lid 6 BW tot hele andere uitkomsten had
geleid. Gelet op de mate waarin de regeling lijkt te zijn toegeschreven op de ‘ABN
AMRO’ situatie, kan ik mij voorstellen dat in een exact vergelijkbaar geval, de rechter
thans een beroep van de vennootschap op artikel 2:135 lid 6 BW niet makkelijk ter
159
zijde kan schuiven. Andere gevallen (geen financiële crisis, geen staatsinterventie
etc.) zullen naar mijn inschatting niet eenvoudig kunnen profiteren van het nieuwe
lid 6. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat een evenwichtig bonussysteem al zoveel mogelijk rekening houdt met dergelijke omstandigheden (vergelijk
de verplichte scenario-analyses). Moderne afspraken laten, als het goed is, minder
ruimte voor een beroep op lid 6 (of 6:248 lid 2, 2:8 of 7:611 BW).
Het probleem van samenloop lijkt hier, ondanks de verschillende toepasselijke bepalingen, niet te spelen nu de vennootschapsrechtelijke en vermogensrechtelijke norm
zo uitdrukkelijk gelijk is. Opvallend is dat de wetgever ervan uitgaat dat de bestuurder zich altijd op nakoming van zijn contract zal beroepen en niet op uitvoering van
het bezoldigingsbesluit, terwijl het toch gaat om een extra lid van artikel 2:135 BW,
het artikel waarin de uiteindelijk de bevoegdheid tot het nemen van een bezoldi160
gingsbesluit is neergelegd. Ik zie hierin een aanwijzing voor mijn stelling dat het
bezoldigingsbesluit geen direct externe werking zou moeten hebben, maar indirect
externe werking (zie hierover paragraaf 5.4.3 van dit hoofdstuk). Een naar mijn oordeel sterk argument waarom van de bestuurder meer verwacht kan worden als het
gaat om aanpassing van zijn beloning is dat de bestuurder als orgaan van de vennootschap het belang van de vennootschap voor ogen moet houden. Er valt uiteraard iets
voor te zeggen dat dat van de bestuurder weer niet verwacht hoeft te worden als zijn
eigen belang in het geding is. Gelet op de verwevenheid van beide rechtsbetrekkingen, zou ik menen dat van een bestuurder meer verwacht mag worden dan van een
gewone werknemer, ook zonder artikel 2:135 lid 6 BW, maar op basis van 2:8 BW.
Gewone werknemers zijn niet gebonden aan vergelijkbare bepalingen waaruit blijkt
dat zij het belang van hun werkgever voor ogen moeten houden.
Opmerkelijk is overigens de wetsgeschiedenis over het begrip bonus. Zoals eerder al
opgemerkt wordt het begrip bonus omschreven als het niet vaste deel van de
bezoldiging waarvan de toekenning geheel of gedeeltelijk afhankelijk is gesteld van
het bereiken van bepaalde doelen of van het zich voordoen van bepaalde omstandigheden. Uit de memorie van toelichting op lid 6 valt af te leiden dat afvloeiings161
regelingen niet onder het begrip bonus vallen. In de nota van wijziging neemt de
minister een ander standpunt in:

158
159
160
161

Hof Arnhem 28 september 2010, JAR 2010/270 (De Jong/RBS).
Zie in gelijke zin Bennaars & Vestering 2010, p. 23.
Kamerstukken II 32 512, nr. 3, p. 19.
Kamerstukken II 32 512, nr. 3, p. 8/9. Zie ook Lennarts & Meijer-Wagenaar 2011, p. 1035 l.k.
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“Met betrekking tot vertrekvergoedingen – uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband –
kan een onderscheid worden gemaakt tussen een tussen de vennootschap en de bestuurder afgesproken vergoeding en een uitkering die door de rechter wordt vastgesteld in het kader van een
procedure tot beëindiging van het dienstverband van de bestuurder. Uitsluitend de tussen de vennootschap en de bestuurder overeengekomen vertrekvergoeding valt onder de definitie van het
begrip bonus. De toekenning van deze vergoeding zal afhankelijk zijn gesteld van het (voortijdig)
vertrek van de bestuurder. De uitkering die door de rechter wordt vastgesteld wordt niet toege162
kend door de vennootschap en valt derhalve buiten de definitie.”

Kennelijk gaat de minister uit van vertrekvergoedingen die zijn overeengekomen
voordat sprake is van een vertrek, bijvoorbeeld aan het begin van de benoeming.
Hoewel er iets voor te zeggen is om een vooraf overeengekomen vertrekvergoeding
163
als arbeidsvoorwaarde te beschouwen, is dit toch wel een erg ver doorgevoerde
doelredenering. Om nu te zeggen dat sprake is van een bonus omdat de vergoeding
afhankelijk is van het vertrek (en daarmee kennelijk afhankelijk van het zich voordoen van een bepaalde omstandigheid), rekt de minister het begrip bonus wel ver
op. Een door de rechter vastgestelde vergoeding heeft het karakter van een schadevergoeding of van een billijkheidsvergoeding. Een beëindigingsvergoeding ziet op het
repareren of verzachten van de gevolgen van de beëindiging en hebben doorgaans
niets te maken met beloning voor geleverde prestaties. De vertrekvergoedingen die
door partijen worden afgesproken beogen ofwel een einde te maken aan een geschil
over een beoogde beëindiging ofwel een geschil daarover te voorkomen (als het afgesproken wordt voordat een vertrek aan de orde is). Ook in die gevallen gaat het om
een vergoeding die beoogt de financiële gevolgen van het ontslag te regelen. Met
een beloning voor behaalde prestaties heeft het niets te maken. De maatschappelijke
verontwaardiging die ontstaat als een bestuurder een aanspraak kan blijven maken op
een vooraf overeengekomen vertrekvergoeding terwijl zijn functioneren te wensen
over laat, is begrijpelijk. Het is evenzeer begrijpelijk dat dit als een onwenselijk wordt
beschouwd. Ik betwijfel ten zeerste of lid 6 hier een oplossing voor biedt.
De change-of-controlbepaling (2:135 lid 7 BW)
Het nieuwe artikel 2:135 lid 7 BW beoogt er toe te leiden mogelijk voordeel dat de
bestuurder verkrijgt in verband een waardestijging van de aandelen en opties die
optreedt in verband met een openbaar bod of een belangrijk bestuursbesluit in de zin
van artikel 2:107a BW, te neutraliseren door bonussen in lijn met het al besproken
164
lid 6 aan te passen. Doelstelling is het bevorderen van een zuivere belangenafweging. Bijzonder is dat het er voor toepassing van de regeling niet toe doet hoe de
bestuurder het aandelenbezit heeft verworven. Het gaat dus niet alleen om aandelen en opties die bij wijze van beloning zijn toegekend. Evenmin is van belang of de
bestuurder ook daadwerkelijk de waardestijging omzet in klinkende munt. Hoewel

162 Kamerstukken II 32 512, nr. 7, p. 3.
163 Vgl. Bennaars & Vestering 2010, p. 18 r.k.
164 Kamerstukken II 32 512, nr. 3, p. 19 en nr. 9, p. 2.
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de regeling via een derde nota van wijziging is aangepast naar aanleiding van kritiek
van de gecombineerde commissie vennootschapsrecht, is de commissie nog steeds
165
erg kritisch over de regeling. De commissie wijst er terecht op dat het combineren
van twee doelstellingen (voorkomen van tegenstrijdige belangen en het voorkomen
166
van bovenmatige beloning) in één regeling niet goed uitpakt.
De claw back-bepaling (2:135 lid 8 BW)
Het voorgestelde lid 8 bepaalt dat de vennootschap een uitbetaalde bonus kan terugvorderen voor zover de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie. Expliciet is bepaald dat de vordering ook kan worden ingesteld door de raad
van commissarissen of de niet uitvoerende bestuurders in geval sprake is van een
one tier board. Het gaat hier, anders dan in lid 6, dus om aanpassing nadat al is uitbetaald. De wetgever heeft expliciet willen regelen dat de vordering tot terugbetaling
ook kan worden ingesteld door de raad van commissarissen. In de memorie van toelichting is het volgende opgenomen:
“Vervolgens rijst de vraag wie de vennootschap voor het instellen van de vordering kan vertegenwoordigen. In beginsel wordt de vennootschap vertegenwoordigd door haar bestuurd c.q. een of
meerdere individuele bestuurders. Dat uitgangspunt wordt met het wetsvoorstel niet aangetast.
Aangezien er echter een belangenconflict tussen de bestuurders en de vennootschap kan bestaan,
is het wenselijk dat buiten kijf staat dat ook de raad van commissarissen respectievelijk de nietuitvoerende bestuurder in geval van een one tier board tot vertegenwoordigen van de vennootschap
kunnen overgaan. Naar aanleiding van reacties op de consultatieronde bevat lid 8 een voorziening
in geval van afwezigheid van een raad van commissarissen of one tier board: de algemene vergade167
ring kan dan een bijzondere vertegenwoordiger aanwijzen.”

De constatering van de wetgever is juist. Het is opvallend dat het kennelijk alleen
voor dit lid 8 nodig geacht wordt om het expliciet te regelen. Voor alle gevallen
waarin de vennootschap een vordering tegen een bestuurder zou willen indienen,
zou dit moeten gelden.
Ook lid 8 is ontleend aan de Code Frijns (best practice II.2.11). Hetgeen hierover is
opgemerkt bij de bespreking van lid 6 geldt mutatis mutandis ook hier. Net als lid 6,
is lid 8 een aanvulling op bestaande vermogensrechtelijke regels, te weten de regeling van onverschuldigde betaling. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt duidelijk
dat het niet relevant is of de bonus ten onrechte is uitgekeerd door toedoen van de
betreffende bestuurder. Het doet er evenmin toe op welke informatie het beoordelen
van de prestatiedoelen is gebaseerd. Dat kan zowel de jaarrekening zijn als onderzoeken van externen (bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken).
Het terugvorderen van ten onrechte gedane loon- of andere betalingen aan de werknemer is niet nieuw: ook op grond van bestaande regelingen is het ten onrechte
betaalde onverschuldigd betaald en kan de werkgever dat terugvorderen. De rechter

165 Zie het rapport van 29 maart 2012, te vinden op www.knb.nl/adviezen-gcv.
166 Zie Koster 2014 over mogelijke complicaties bij een juridische fusie of splitsing.
167 Kamerstukken II 32 512, nr. 3, p. 23.

209

5.5.2

Bezoldiging en loon

maakt in de praktijk een billijkheidsafweging op grond van goed werkgeverschap
en goed werknemerschap. Die afweging leidt er nog al eens toe dat onverschuldigd
betaalde bedragen door de werknemer toch niet hoeven worden terugbetaald. Kernoverwegingen daarbij zijn dat de werknemer in veel gevallen te goeder trouw is en
niet had hoeven begrijpen dat hij het loon (of andere betalingen) ten onrechte had
verkregen. Bovendien pleegt een werknemer zijn levensstandaard aan te passen aan
de bedragen die hij ontvangt. Daar staat tegenover dat als de werknemer het wel
had kunnen weten en er rekening mee had kunnen houden, de rechter hem wel
168
tot terugbetaling zal veroordelen. Ter Haseborg betoogt dat de claw back-clausule
gelet op de jurisprudentie in strijd kan komen met de redelijkheid en billijkheid.
Dit doet zich voor als de bestuurder/werknemer er geen rekening mee had hoeven
169
houden dat onder omstandigheden zou moeten worden terugbetaald.
De verantwoordingsverplichting (artikel 2:383c lid 6 BW)
Aan de bepalingen over de jaarrekening in Boek 2 is toegevoegd dat de vennootschap
opgave moet doen van het bedrag van de aanpassing dan wel terugvordering van
de bezoldiging als bedoeld in artikel 2:135 lid 6 t/m 8 BW. Deze verantwoording is
alleen aan de orde als ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheden. Is dat niet het geval, maar kan er discussie bestaan over de vraag of er gebruik
had moeten of kunnen worden gemaakt van de bevoegdheden tot aanpassing of terugvordering, kan de raad van commissarissen er voor kiezen toe te lichten waarom er
170
geen gebruik is gemaakt van die bevoegdheden. Hoewel aandeelhouders de raad van
commissarissen niet kunnen verplichten van de bevoegdheden gebruik te maken,
kunnen zij wel via het agenderingsrecht een voorstel doen tot gebruikmaking van de
bevoegdheden. Door de verantwoordingsverplichting en het agenderingsrecht wordt
de raad van commissarissen enigszins gedwongen actief te overwegen of zij de hun
gegeven bevoegdheden moeten inzetten of niet.
Het is overigens opvallend dat in de parlementaire geschiedenis lijkt te worden aanvaard dat contractueel wordt afgeweken van de terugvorderingsbevoegdheden. In
de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat het zo kan zijn dat de raad van
commissarissen niet voor gebruikmaking van de bevoegdheden kiest bijvoorbeeld
“omdat het contract met de bestuurder in deze situatie voorziet en voor deze situa171
tie reeds een begrenzing is afgesproken”. Er wordt dus niet verwezen naar de vennootschappelijke bevoegdheid om de bezoldiging vast te stellen.

168
169
170
171

210

Zie voor Hofkes 1996 en Ter Haseborg 2009 voor voorbeelden uit de jurisprudentie.
Ter Haseborg 2009.
Kamerstukken II 2009/10, 35 512, nr. 3. p. 25.
Vgl. Kamerstukken II 2009/10, 35 512, nr. 3. p. 25.
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5.6.1

Conclusie

Ik trek twee conclusies uit de invoering van de artikelen 2:135 lid 6, 7 en 8 BW. In de
eerste plaats bieden de bestaande eenzijdige wijzigingsmogelijkheden (2:8, 6:248
en 7:611 BW) kennelijk te weinig ruimte om bestuurdersbeloningen die achteraf
beoordeeld te hoog zijn (voor of na uitkering) tegen te gaan. Het valt te betwijfelen
of een herhaling van die bepalingen deze ruimte vergroot. De verplichting voor
de vennootschap verantwoording af te leggen over het al dan niet gebruiken van
deze bevoegdheden ex artikel 2:383c lid 6 BW kan er wel toe leiden dat binnen de
vennootschap sneller actie wordt ondernomen, of minstgenomen bewuster wordt
nagedacht over de mogelijkheden.
De tweede conclusie is dat de wetgever de bestuurdersbeloning duidelijk vanuit een
contractueel kader benadert en niet vanuit het vennootschapsrechtelijke bezoldigingsbesluit. Dit onderstreept dat de direct externe werking van het bezoldigingsbesluit weinig om het lijf heeft.
Interessant is nog de vraag hoe met name lid 6 en lid 8 uitpakken als de bestuurder van de naamloze vennootschap een arbeidsovereenkomst heeft met een andere
concernvennootschap. Als de beloning, inclusief bonus, geregeld is in die arbeidsovereenkomst dan wordt mijns inziens aan toepassing van artikel 2:135 BW niet meer
toegekomen. Voor aanpassing of terugvordering gelden dan de bestaande regels.
5.6

De Ondernemingskamer en de bestuurdersbeloning

De Ondernemingskamer kan op verschillende manieren betrokken raken bij de
bestuurdersbeloning. In de eerste plaats stelt de Ondernemingskamer de beloning
vast van door haar een aangestelde bestuurders (5.6.1). Als de Ondernemingskamer een bestuurder schorst of ontslaat, regelt zij ook de gevolgen daarvan. Dat kan
invloed hebben op de beloning (5.6.2). Ten slotte kan de Ondernemingskamer zich
uitspreken over de bestuurdersbeloning in het kader van een procedure over wanbeleid (5.6.3).
5.6.1

De Ondernemingskamer stelt de beloning vast van door haar
aangestelde bestuurders

Op grond van artikel 2:357 lid 4 BW kan de Ondernemingskamer regelen dat en
op welke wijze een door de Ondernemingskamer aangestelde bestuurder beloond
wordt. Aangezien bij een dergelijke benoeming naar mijn oordeel geen contractuele
band ontstaat tussen bestuurder en vennootschap (zie hoofdstuk IV, paragraaf 4.2.1.3)
behoeft dit in het kader van dit onderzoek geen verdere bespreking.
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De Ondernemingskamer regelt de gevolgen van schorsing of ontslag

In de tweede plaats kan de Ondernemingskamer, eveneens op voet van artikel 2:357
lid 4 BW alsook op grond van artikel 2:349a BW de gevolgen van een schorsing of
ontslag regelen. Bij het regelen van de gevolgen van de schorsing, beslist de Onderne172
mingskamer soms dat de bezoldiging moet worden stopgezet. Hiermee grijpt de
Ondernemingskamer niet alleen in in de vennootschapsrechtelijke verhouding maar
ook in de civiele verhouding tussen partijen. Lange tijd is de gedachte geweest dat dit
173
in strijd is met het arbeidsrecht. In 2003 heeft de Hoge Raad immers overwogen dat
een werknemers tijdens schorsing altijd recht op loon heeft, ook als de schorsing
aan hemzelf te wijten is. Dit zou alleen anders zijn indien partijen gebruik hebben
gemaakt van de mogelijkheid ex artikel 7:628 lid 5 BW. Dit artikel bepaalt dat gedurende de eerste zes maanden dat de arbeidsovereenkomst duurt, schriftelijk mag
worden afgeweken van de regel dat de werknemer recht op loon behoudt indien hij
niet werkt vanwege een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever
behoort te komen. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wwz is duidelijk
geworden dat, ondanks het arrest Van der Gulik/Vissers&Partners, de bedoeling is van
de wetgever dat in situaties van schorsing door de werkgever altijd ruimte bestaat
tijdens de schorsing het loon niet betalen omdat de schorsing een omstandigheid
is die redelijkerwijs voor risico van de werknemer komt. Of de schorsing in een concreet geval inderdaad voor risico van de werknemer komt, wordt uiteindelijk door
174
de rechter bepaald.
Een bestuurder-werknemer die wordt geschorst door de vennootschap onder stopzetting van zijn loon, kan daarover in twee feitelijke instanties procederen. De bestuurder
die door de Ondernemingskamer wordt geschorst onder stopzetting van de bezoldiging, kan zich slechts wenden tot de Hoge Raad. Daarbij komt nog dat de bestuurder niet altijd een volwaardige procespartij is, maar belanghebbende. Met ingang
175
van 1 januari 2013 is artikel 2:349a BW gewijzigd. Aan lid 1 is toegevoegd dat iedere

172 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam (OK) 2 maart 2001, JAR 2001/125 (Baan/Pattynama), waarover kritisch Van Slooten 2001. Zie ook Hof Amsterdam (OK) 30 december 2002, JOR 2003/63
(Aesculaap) waarin eveneens twee bestuurders in persoon zijn geschorst onder stopzetting van
hun salaris. In latere uitspraken wordt nog wel eens de vergoeding stopgezet bij schorsing van
een bestuurder in persoon, maar niet steeds is duidelijk of dan sprake is van een arbeidsovereenkomst. Vaak wordt verwezen naar ‘vergoeding’ of ‘managementvergoeding’. Vgl. bijvoorbeeld Hof
Amsterdam (OK) 24 mei 2013, ARO 2013/85 (Casses), Hof Amsterdam (OK) 28 oktober 2014, ARO
2014/147 (Marketing People) en Hof Amsterdam (OK) 17 november 2009, ARO 2009/180 (GBE)
waarin de Ondernemingskamer twee bestuurders in persoon schorst en een bestuurder benoemd.
De benoemde bestuurder krijgt de bevoegdheid het salaris van de geschorste bestuurders vast te
stellen. Hoewel geen sprake was van een arbeidsovereenkomst maar van een opdrachtovereenkomst, is deze uitspraak toch het vermelden waard. De Ondernemingskamer kent hier bevoegdheden toe aan de benoemde bestuurder die niet tot zijn wettelijke bevoegdheden behoren (namelijk
het vaststellen van de bezoldiging van een andere, geschorste, bestuurder). Het is de vraag of de
Ondernemingskamer haar bevoegdheid hier niet teveel oprekt. Vgl. Asser/Maeijer/Van Solinge &
Nieuwe Weme (2-II*) 2009, nr. 806.
173 HR 21 maart 2003, JAR 2003/91 (Van der Gulik/Vissers&Partners).
174 Kamerstukken I 33 818, C, p. 101-102 en E, p. 14-15.
175 Inwerkingtreding Wet aanpassing enquêterecht (Stb. 2012, 274).
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belanghebbende een verweerschrift kan indienen. Ten opzichte van de daarvoor
bestaande situatie heeft de bestuurder die zich geconfronteerd ziet met een dreigende arbeidsrechtelijke consequentie van een door de Ondernemingskamer te treffen (voorlopige) voorziening, in ieder geval de mogelijkheid zich te verweren. Blijft
staan dat hij daarvoor slechts één instantie heeft.
Het is ook nog maar de vraag of de Ondernemingskamer daadwerkelijk de bevoegdheid heeft de arbeidsrechtelijke gevolgen te regelen. Artikel 2:357 lid 2 BW bepaalt de
Ondernemingskamer zo nodig de gevolgen van de door haar getroffen voorzieningen
regelt. Dat regelen van de gevolgen van een voorziening mag niet zover gaan dat de
limitatieve opsomming van mogelijke voorzieningen in artikel 2:356 BW wordt
176
doorbroken. Dat betekent onder meer dat de Ondernemingskamer wel een besluit
kan vernietigen maar geen door de vennootschap gesloten overeenkomst kan vernietigen of ontbinden. Voor bestuurders met hun dubbele rechtsbetrekking lijkt dit
onderscheid te zijn vervaagd en grijpt de Ondernemingskamer wel in in gesloten
overeenkomsten.
5.6.3

De Ondernemingskamer oordeelt over de bezoldiging in het kader van
wanbeleid

In de derde plaats kan ook de bezoldiging zelf onderwerp van een enquêteprocedure
zijn. Een te ruimhartige bezoldiging van bestuurders kan wanbeleid opleveren en
leiden tot vernietiging van een bezoldigingsbesluit door de Ondernemingskamer.
Vooral in het eerste decennium van deze eeuw heeft de Ondernemingskamer zich
hierover een aantal keer uitgesproken.
177

Een voorbeeld hiervan is de Rodamco-zaak. Het gaat in die zaak om het opwerpen
van beschermingswal. Eén van de beweerdelijke beschermingsmaatregelen is het
wijzigen van de arbeidsovereenkomsten met bestuurders ten gunste van de bestuurders zodat altijd een vergoeding wordt betaald, ook als geen ontslag volgt, na een
change-of-control. De Ondernemingskamer oordeelt dat deze wijzigingen geen
enkele rechtvaardiging vinden in de redelijkerwijze met change-of-control clausules
te bereiken doelen (het behouden van belangrijke werknemers/bestuurders na een
overname). De wijzigingen gaan verder dan noodzakelijk kan worden geacht voor
het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering. De Ondernemingskamer
oordeelt dat sprake is van wanbeleid en vernietigt de besluiten tot de wijzigingen
van de overeenkomsten met de bestuurders en laat het regelen van de gevolgen van
de vernietiging over aan de raad van bestuur. De vennootschap en (onder meer) de

176 HR 1 maart 2002, JOR 2002/79, NJ 2002, 296 (Zwagerman). Zie ook Losbladige Rechtspersonen, P.G.F.
A. Geerts, art. 2:357, aant. 4 en de daar aangehaalde literatuur. Aangenomen moet worden dat
artikel 2:357 BW ook geldt bij voorlopige voorzieningen ex artikel 2:349a BW, Losbladige Rechtspersonen, P.G.F.A. Geerts, art. 2:349a, aant. 3.7.
177 Hof Amsterdam (OK) 22 maart 2002, JOR 2002/82 m.nt. Van den Ingh, ARO 2002/35 en HR 18 april
2003 JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernández (Rodamco). Zie over deze zaak en de hierna te bespreken Ahold-zaak ook Duk 2003.
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bestuurders komen tegen deze uitspraak op in cassatie, maar de Hoge Raad laat de
uitspraak van de Ondernemingskamer in stand.
De Ondernemingskamer is in deze zaak strenger voor de bestuurders dan voor de
gewone werknemers die een change-of-controlbepaling hadden, nu de bestuurders
de besluitvorming van de raad van commissarissen hebben voorbereid. Opvallend is
ook dat de Ondernemingskamer het aan het bestuur overlaat de gevolgen te regelen
van de vernietiging van de besluiten.
178

In de Getronics-zaak
houden afgesproken afvloeiingsregelingen wel stand. Het
betrof een enquêteverzoek ingesteld door de VEB en een aantal aandeelhouders.
Aan de orde is de vraag of in redelijkheid tot de afvloeiingsregelingen had kunnen
worden besloten. De bestuurders worden door de aandeelhouders verantwoordelijk
gehouden voor de slechte resultaten. De vennootschap stelt dat sprake is van eerder
gemaakte afspraken. De Ondernemingskamer overweegt dat het in strijd kan zijn met
beginselen van behoorlijk ondernemingsbestuur uitvoering te geven aan zodanige
eerder gemaakt afspraken “indien de beëindiging van de relatie met een bestuurder
van een vennootschap (en het daardoor naar de letter genomen toepasselijk worden van
een afvloeiingsregeling) haar grond vindt in gevoerd beleid dat de toets der kritiek niet
kan doorstaan, althans daaraan uitvoering te geven zonder gedegen onderzoek –
daaronder onder omstandigheden begrepen het voeren van een rechtsgeding – naar de
vraag of en zo ja in hoeverre sprake is van rechtens afdwingbare gehoudenheid tot uitvoering ervan. Daarbij komt – mede – gewicht toe aan de inhoud van de getroffen
regeling, zulks in samenhang met de omstandigheden waaronder en het tijdstip waarop
de afspraken zijn gemaakt.” In het onderhavige geval vindt de Ondernemingskamer
dat er onvoldoende feiten en omstandigheden aannemelijk geworden zijn die leiden
tot twijfel aan het beleid van Getronics om de afspraken na te komen.
Wellicht zou anders geoordeeld zijn indien deze zaak had gespeeld na de invoering
van artikel 2:135 lid 6 BW. De Ondernemingskamer verwijst immers naar de vraag
in hoeverre de bestuurder de gemaakte afspraken kan afdwingen. De vermeerderde
aandacht voor de aanpassingsbevoegdheid door de Wet claw back zou hier een rol
in kunnen spelen.
179

In de al eerder besproken AHOLD-zaak gaat het over het beloningspakket van
bestuurder Moberg, de vertrekregeling van oud-bestuurders Van der Hoeven en
Meurs en het beleid ten aanzien van het terugvorderen van bonussen. De klachten van de aandeelhouders ten aanzien van Moberg zijn onder meer de volgende:
de informatie over het beloningspakket is te laat aan de algemene vergadering verstrekt, het beloningspakket is exorbitant, de prestatiecriteria voor de bonus zijn niet
bekendgemaakt en de arbeidsovereenkomst met Moberg had gesloten moeten worden onder de voorwaarde dat de algemene vergadering zou instemmen met diens

178 Hof Amsterdam (OK) 2 september 2004, JOR 2004/271 m.nt. Brink (VEB/Getronics).
179 Hof Amsterdam (OK) 6 januari 2005, JOR 2005/6 m.nt. M.W. Josephus Jitta (AHOLD).

214

De Ondernemingskamer en de bestuurdersbeloning

5.6.3

benoeming (zonder dat bij niet benoeming de overeengekomen ontslagvergoeding
niet zou gelden). De Ondernemingskamer wijst er in zijn oordeel op dat de statuten
bepalen dat de beloning en verdere arbeidsvoorwaarden voor de bestuurders door de
RvC worden vastgesteld. Niet gezegd kan worden dat destijds (2003) als beginsel van
corporate governance gold dat informatie voorafgaand aan de algemene vergadering
verstrekt zou moeten worden. Het is in beginsel aan het orgaan dat bevoegd is de
voorwaarden vast te stellen, om te oordelen welke afspraken geëigend zijn. Voor
twijfel aan een juist beleid ter zake is pas plaats indien sprake is van afspraken die
zodanig zijn dat daartoe in redelijkheid niet had kunnen worden gekomen. Daarvan
is naar het oordeel van de Ondernemingskamer in dit geval geen sprake. Hoewel de
Ondernemingskamer kritisch is over de afspraak dat Moberg de ontslagvergoeding
(2 jaarsalarissen en bonus) ook ontvangt als de algemene vergadering zou besluiten
niet tot benoeming over te gaan een ander lot zou kunnen delen, ziet de Ondernemingskamer ook hier geen reden aan een juist beleid te twijfelen. Voor wat betreft
het niet openbaar maken van de prestatiecriteria geldt dat dit in overeenstemming is
met het inmiddels door de algemene vergadering vastgestelde beleid te dier zake.
Daarom is er geen grond voor twijfel aan een juist beleid. De Ondernemingskamer
laat uitdrukkelijk in het midden hoe hierover geoordeeld zou moeten worden indien
geen overeenstemmend beleid was vastgesteld. De vertrekregelingen ten aanzien
van Van der Hoeven en Meurs zijn evenmin aanleiding om te twijfelen aan een juist
beleid. De gemaakte keuzes zijn verdedigbaar en dat is volgens de Ondernemingskamer de toets die moet worden aangelegd. De klachten omtrent het terugvorderen
van de bonussen (als gevolg van de herziening van de cijfers) delen hetzelfde lot.
Ahold heeft besloten slechts terug te vorderen over 2000 en 2001 en niet over 1999
en 1998 omdat met dat laatste relatief geringe bedragen gemoeid zijn. De aanpak, die
behoort tot de beleidsvrijheid van de vennootschap geeft geen aanleiding te twijfelen aan juist beleid.
180

In de PCM-zaak leveren de vertrekregelingen, hoewel in strijd met de corporate
governance code, geen wanbeleid op. De enkele omstandigheid dat afspraken
in strijd zijn met de Code is onvoldoende om die afspraken als wanbeleid aan te
merken. Aan de hoogte van beloningen kan niet een argument worden ontleend voor
het constateren van wanbeleid. In casu kan niet worden gezegd dat de gevolgde handelwijze in strijd was met verantwoord ondernemerschap, aldus de Ondernemingskamer. De managementparticipatieregeling kan echter niet door de beugel en draagt
bij tot de conclusie dat sprake is van wanbeleid. De Ondernemingskamer vernietigt de
besluiten van de algemene vergadering tot het verlenen van decharge aan het bestuur
van PCM voor het gevoerde beleid en aan de raad van commissarissen voor het op dat
beleid in gehouden toezicht.

180 Hof Amsterdam (OK) 27 mei 2010, JOR 2010/189 m.nt. Stevens (PCM). Zie bijvoorbeeld ook Hof
Amsterdam (OK) 19 juli 2005, JOR 2005/239, ARO 2005/118 (Boogaard/Bouwburo) waarin het
besluit van de algemene vergadering om directiesalarissen te verhogen wordt geschorst voor de
duur van het onderzoek.
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De Principal-zaak
handelt over de vraag of bij de gedane betalingen aan een
bestuurder de normen voor goed vennootschapsrechtelijk gedrag zijn nageleefd. De
bestuurder in kwestie was tevens prioriteitsaandeelhouder en uit dien hoofde kon hij
zijn eigen beloning vaststellen. De op grond van die beslissingen gedane betalingen
komen – uiteindelijk – in mindering op de voor uitkering aan de aandeelhouders
beschikbare winst. De Ondernemingskamer overweegt dat bij het nemen van de
beslissingen over de beloning de normen voor goed vennootschapsrechtelijk gedrag
niet mogen worden veronachtzaamd. Die normen, alsdus de Ondernemingskamer,
worden mede bepaald door de omstandigheid dat de besluiten gevolgen hebben voor
andere betrokkenen bij de onderneming (minderheidsaandeelhouders en werknemers). Er is naar het oordeel van de Ondernemingskamer aanleiding voor twijfel over
de vraag of de betrokken besluiten met inachtneming van die normen zijn genomen.
Dit is aanleiding om het verzoek tot het houden van een enquête toe te wijzen.
In enkele van de hierboven besproken zaken heeft de Ondernemingskamer zich uitgesproken over en zelfs ingegrepen in de afspraken die partijen hebben gemaakt over
de bezoldiging. Het is de vraag of dit toelaatbaar is, zeker indien partijen een (arbeids)
overeenkomst hebben gesloten. De gewone rechter is, zoals in paragraaf 5.5.2 van dit
hoofdstuk beschreven, weinig toeschietelijk als het gaat om het wijzigen van beloning. Alleen al vanuit procedureel oogpunt wordt de bestuurder benadeeld indien
zijn beloningspakket onderwerp van een enquêteprocedure is in plaats van onderwerp van een procedure bij de gewone rechter. Een goed voorbeeld is de zaak die
182
in 1997 werd voorgelegd aan het Hof Arnhem. De zaak is vergelijkbaar met de
hierboven besproken Principal-zaak. Het ging om de bestuurder van een stichting
die zichzelf een forse onkostenvergoeding had toegekend. Het Hof overweegt dat
dit besluit onredelijk is en de bestuurder dient de genoten vergoedingen terug te
183
betalen. Anders dan in de Principal-zaak was de bestuurder hier wel zelf partij en
had hij nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. In de Principal-zaak was de
bestuurder géén partij en een enquêteprocedure kent nu eenmaal maar één feitelijke instantie.
Naar mijn oordeel wordt de contractuele kant van de relatie tussen bestuurder en
vennootschap hier te zeer ondergeschikt gemaakt aan de vennootschapsrechtelijke
kant.
Dat het toekennen van een bepaald beloningspakket als wanbeleid kan worden
gekwalificeerd staat wat mij betreft niet ter discussie. Daar staat tegenover dat de
Ondernemingskamer mijns inziens (veel) terughoudender zou moeten zijn om
daaraan – geparafraseerd – de conclusie te verbinden dat de gemaakt beloningsafspraken dus niet zouden hoeven worden nageleefd.

181 Hof Amsterdam (OK) 7 november 2008, RO 2009/10 en ARO 2008/170 (Principal).
182 Hof Arnhem 2 december 1997, JOR 1998/28 (Groenewegen/St. Volwasseneneducatie).
183 Zie hierover ook W.J. Slagter, in zijn commentaar op art. 2:8 BW, Sdu Commentaar Ondernemingsrecht, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2009.
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Ontslag

6.1

Inleiding

Over het ontslag van de bestuurder is – anders dan over de benoeming of bezoldiging – veel geschreven. Ook de Hoge Raad heeft zich over het ontslag van de
bestuurder en de daarmee gepaard gaande rechtsvragen met regelmaat uitgelaten.
Enerzijds is dat niet opmerkelijk omdat in ontslagsituaties vaak sprake is van een
geschil en de (financiële) belangen doorgaans groot zijn zodat procederen voor de
hand ligt. Anderzijds is dat wel opmerkelijk omdat – anders dan bij benoeming en
beloning – in ieder geval één van de beëindigingswijzen, de opzegging, evenals het
vennootschapsrechtelijke ontslagbesluit, een eenzijdige rechtshandeling is. Ook het
verzoeken om rechterlijke ontbinding van de (arbeids)overeenkomst vereist – uiteraard – geen wilsovereenstemming van partijen. Bij de opzegging kan dus een
samenval van rechtsmomenten plaatsvinden en volgens de Hoge Raad gebeurt dat
ook. De Hoge Raad heeft in de 15 april-arresten duidelijk gemaakt dat het eenzijdige
ontslagbesluit ook de (eenzijdige) beëindiging van de arbeidsovereenkomst met
zich brengt. Het vennootschapsrechtelijke ontslag en het arbeidsrechtelijke ontslag
hebben dus juridisch meer met elkaar gemeen dan de benoeming en het aangaan
van de contractuele verhouding of de bezoldiging versus het loon. Dit ligt anders
indien partijen met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Dan wordt – veelal – een
vaststellingsovereenkomst gesloten ter beëindiging van het geschil dat tussen partijen is ontstaan over de beëindiging van de rechtsbetrekking. Het vennootschapsrechtelijke ontslag (via een ontslagbesluit, maar vaker doordat de bestuurder
simpelweg zijn functie neerlegt) is dan onderdeel van de afspraken en is niet meer
dan de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Dat ook in dat geval
de regels van het (arbeids)overeenkomstenrecht en het vennootschapsrecht kunnen botsen blijkt bijvoorbeeld uit de praktijk dat bij beëindiging met de bestuurder
wordt overeengekomen dat hem décharge zal worden verleend. De vennootschap
wordt bij de onderhandelingen over de beëindiging vaak vertegenwoordigd door
de raad van commissarissen, terwijl het verlenen van décharge is voorbehouden aan
de algemene vergadering.
Bij het ontslag van de bestuurder komen de twee wezenlijk verschillende benaderingen van het vennootschapsrecht en het arbeidsrecht het scherpst tot uitdrukking:
vrijheid van de vennootschap die bestuurder te kiezen die haar goeddunkt tegenover
bescherming van de werknemer tegen onvrijwillig ontslag. In de interne rechtsorde
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van de vennootschap is het uiteindelijk de algemene vergadering (of in voorkomend
geval de raad van commissarissen) die bepaalt wie bestuurder is en wanneer dat
bestuurderschap dient te eindigen. Op grond van Boek 2 BW kan de bestuurder dan
ook te allen tijde worden ontslagen (artikel 2:134 en 2:244 BW). Met uitzondering
van de algemene redelijkheid en billijkheidseis van artikel 2:8 BW bevat Boek 2 BW
uitsluitend procedurele regels over het ontslagbesluit. Het ontslagbesluit moet door
het daartoe bevoegde orgaan worden genomen en het ontslagbesluit moet aan een
aantal formele vereisten voor besluitvorming voldoen. Dit staat in contrast met
de uitgebreide regels omtrent beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hoewel
het oorspronkelijke uitgangspunt bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
ook was dat partijen te allen tijde van elkaar verlost moeten kunnen worden (vgl.
hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.1.2), is de werknemer in de loop der tijd steeds meer
beschermd geraakt tegen het (onvrijwillige) einde van de arbeidsovereenkomst. De
werkgever die de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen, heeft zich te houden
aan opzegtermijnen en opzegverboden. Bovendien wordt de reden voor en de
redelijkheid van de beëindiging inhoudelijk vooraf en achteraf getoetst door een
rechter of overheidsinstelling. Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zeker1
heid wijzigt het ontslagrecht ingrijpend. Het ook nu al bestaande uitgangspunt dat
een werknemer niet zonder redelijke grond kan worden ontslagen, wordt in de wet
verankerd. De werkgever kan niet meer vrijelijk kiezen tussen opzegging en ontbinding. De wet schrijft dwingend voor bij welke ontslaggronden ontbinding door de
kantonrechter de aangewezen route is en bij welke gronden de opzegging. De beschermingsgedachte is niet gewijzigd.
De in de voorgaande hoofdstukken beschreven divergenties tussen het vennootschapsrecht en het arbeidsrecht zijn vrijwel allemaal van juridisch-technische aard.
De vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke/vermogensrechtelijke regels sluiten onvoldoende op elkaar aan, in de meeste gevallen omdat de wetgever onvoldoende aandacht heeft besteed aan de impact van (wijzigingen in) regelgeving in
het ene rechtsgebied op het andere rechtsgebied. In de praktijk geeft het aangaan van
2
de overeenkomst of de benoeming zelden een probleem. De steeds verdergaande
regelgeving over bestuurdersbeloning maakt dat daar iets meer aandacht komt voor
de verhouding tussen de contractuele band en de vennootschapsrechtelijke besluitvorming, bijvoorbeeld in verband met de vraag welk orgaan bevoegd is om te beslui3
ten over de beloning die de bestuurder ontvangt voor zijn werkzaamheden.
Bij het ontslag van de bestuurder spelen deze ‘afstemmingsproblemen’ ook, maar
daarnaast speelt de botsing van de hiervoor beschreven uitgangspunten: ontslag te
allen tijde vs ontslagbescherming. Een aantal knelpunten lijkt te zijn opgelost door

1

2
3
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Wet van 14 juni 2014, Stb. 2014, 216 en besluit van 10 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip
van inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Stb. 2014, 274). Het grootste deel van de
wijzigingen treedt in werking per 1 juli 2015. Enkele bepalingen zijn in werking getreden per
1 januari 2015.
Zie voor een geval waarin dat wel zo was de AHOLD-zaak, beschreven in hoofdstuk 4, paragraaf
4.3.2.1 en hoofdstuk 5, paragraaf 5.6.3.
Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.
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de bestuurder uit te zonderen van enkele beschermende arbeidsrechtelijke regelingen: opzeggen mag zonder toestemming van het UWV en herstel van het dienstverband als sanctie op een kennelijk onredelijk ontslag is uitgesloten. Daarbij heeft de
Hoge Raad in de 15 april-arresten (en in enkele voorgaande arresten) de verhouding
vennootschapsrecht/arbeidsrecht geduid. Ten slotte wordt de contractuele band
tussen de bestuurder en een beursgenoteerde vennootschappen sinds 1 januari
4
2013 niet meer geduid als arbeidsovereenkomst. Toch blijven nog vele rechtsvragen
5
openstaan en lijkt nog geen bevredigend antwoord gevonden te zijn op de vraag
welke mate van ontslagbescherming de (niet beursgenoteerde) bestuurder verdient.
In deze paragraaf wordt per deelonderwerp van het ontslag beschreven waar beide
stelsels botsen, of de samenloopregels een oplossing bieden. Waar relevant wordt
uiteraard het ontslagrecht zoals dat luidt na de inwerkingtreding van de Wet werk
en zekerheid behandeld. Verwijzingen naar artikelen uit Boek 7 BW zien op het
recht zoals dat luidt voor inwerkingtreding van de Wwz. Wordt verwezen naar het
recht zoals dat luidt na inwerkingtreding van de Wwz, dan staat achter het artikel
‘(nieuw)’.
6.1.1

Bevoegd orgaan bij ontslag

Ontslag uit vennootschapsrechtelijke positie
De eerste vraag die zich voordoet is welk orgaan van de vennootschap bevoegd is tot
ontslag. De vennootschapsrechtelijke hoofdregel is helder: het orgaan dat bevoegd
is tot benoeming (artikel 2:134 lid 1 en 244 lid 1 BW). Bij een gewone vennootschap is
dat de algemene vergadering, bij een structuurvennootschap de raad van commissarissen tenzij het structuurregime vrijwillig wordt toegepast en de vennootschap er
voor heeft gekozen in de statuten op te nemen dat de algemene vergadering bevoegd
blijft. Is sprake van een BV, dan kan de benoemingsbevoegdheid (en daarmee de ontslagbevoegdheid) ook statutair zijn toegekend aan een groep houders van aande6
len van een bepaalde soort (artikel 2:242 lid 1 BW).
Deze regeling is voor de naamloze vennootschap van dwingend recht. Is sprake van
een besloten vennootschap zonder structuurregime, dan kan bij statuten tevens een
ander orgaan dan het tot benoeming bevoegde orgaan worden aangewezen als tot
7
ontslag bevoegd orgaan, zo blijkt uit artikel 2:244 lid 1 BW.

4
5
6
7

Artikel 2:132 lid 3, wet van 6 juni 2011, Stb. 2011, 275.
Vgl. Duk 2006.
Vgl. De Bock 2013, Boschma & Kuijers-Tollenaar 2013 en Stokkermans 2013 over de versoepelde
formele vereisten aan besluitvorming in het BV-recht.
Deze mogelijkheid is ingevoerd per 1 oktober 2012 met de inwerkingtreding van de Wet van
18 juni 2012 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing
van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), Stb. 2012, 299, inwerkingtreding: Besluit van 29 juni 2012
tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, Stb. 2012, 301.

219

6.1.1

Ontslag

In het hiernavolgende zal omwille van de leesbaarheid zoveel mogelijk over de
algemene vergadering worden gesproken. Voor een structuurvennootschap moet
dat worden gelezen als raad van commissarissen, voor de besloten vennootschap als
het tot ontslag bevoegde orgaan. Een ontslagbesluit genomen door een niet-bevoegd
8
orgaan is nietig.
Beëindiging contractuele relatie
In hoofdstuk 4, paragraaf 4.2 is geconstateerd dat de bevoegdheid te benoemen en
de (vertegenwoordigings)bevoegdheid om een (arbeids)overeenkomst aan te gaan
niet altijd bij hetzelfde orgaan berusten. Kan hetzelfde worden geconstateerd voor
de beëindiging van de contractuele relatie? Het antwoord luidt ontkennend. Artikel
9
2:134 (244) lid 1 BW in samenhang met de 15 april-arresten leidt tot de conclusie dat
de algemene vergadering ook het bevoegde orgaan is om de arbeidsovereenkomst te
beëindigen.
Tot de 15 april-arresten bestaan in de literatuur twee stromingen ten aanzien van
10
dit vraagpunt. De eerste stroming is van oordeel dat de artikelen 2:134 en 244 BW
alleen zien op de rechtspositionele (functionele) kant van de rechtsbetrekking en geen
vertegenwoordigingsbepalingen zijn die derogeren aan de algemene regel dat het
bestuur de vennootschap vertegenwoordigt. De tweede stroming is van oordeel dat
de artikelen 2:134 en 244 BW ook zien op de bevoegdheid met betrekking tot de
contractuele kant. Sommigen menen dit omdat op grond van de tegenstrijdigbelang11
regeling het bestuur niet bevoegd kan zijn de vennootschap te vertegenwoordigen
bij het contracteren met een medebestuurder, anderen stellen dat de artikelen 2:134
12
en 244 BW vertegenwoordigingsbepalingen zijn.
Eggenhuizen/Unidek
13
De strijd is beslist in Eggenhuizen/Unidek. Bestuurder Eggenhuizen heeft onder meer
aan de orde gesteld dat het ontslagbesluit van de algemene vergadering niet de
arbeidsrechtelijke opzegging kon zijn omdat alleen het bestuur daartoe bevoegd zou
zijn. De Hoge Raad overweegt daaromtrent als volgt:
“Het onderdeel miskent dat de algemene vergadering van aandeelhouders als het orgaan dat te
dezen bevoegd is de statutair directeur te benoemen in gevolge art. 2:244 lid 1 BW ook de bevoegdheid heeft hem te ontslaan en dat, naar uit het onder 3.4.3 overwogene voortvloeit, die bevoegdheid tevens ziet op beëindiging van de dienstbetrekking’ (r.o. 3.5.1).”

8

9
10

11
12
13
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Dit is immers een besluit in strijd met de wet, zodat op grond van artikel 2:14 lid 1 BW sprake is
van nietigheid. Zie HR 17 september 1982, NJ 1983, 195 m.nt. Ma (Sterk Baksteenmuur/Richters). Vgl.
ook HR 15 september 1995, NJ 1996, 139 m.nt. Ma (Kuijpers/Kuijpers). Dit laatste arrest ziet op een
bezoldigingsbesluit, maar het oordeel gaat evenzeer op voor een ontslag- of benoemingsbesluit.
HR 15 april 2005, NJ 2005, 484 m.nt. GHvV, JAR 2005/117, JOR 2005, 145 m.nt. P.A.M. Witteveen.
Huizink 1989, p. 55 en 69; en oudere drukken van Losbladige Arbeidsovereenkomst, Huizink, artikel
2:134, aant. 7. Huizink zelf geeft overigens aan dat deze nuance (ontslagbesluit ziet slechts op
functionele band) in de juridische praktijk niet wordt aangebracht.
Verburg 2002 b, p. 192 r.k.
O.m. Timmerman 1985, De Bock 2002, p. 507 l.k. en r.k.
HR 15 april 2005, NJ 2005, 484 m.nt. GHvV, JAR 2005/117 JOR 2005/145 m.nt. P.A.M. Witteveen.
Het arrest wordt uitgebreider besproken in paragraaf 6.2.1.
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De Hoge Raad maakt niet expliciet duidelijk of deze bevoegdheid bestaat omdat de
artikelen 2:134 en 244 BW moeten worden gezien als een vertegenwoordigingsbepaling of omdat anders sprake zou zijn van een tegenstrijdig belang. Nu de Hoge Raad
uitsluitend verwijst naar de betreffende artikelen en niet naar de bepalingen over
tegenstrijdig belang, houd ik het ervoor dat sprake is van een vertegenwoordigingsbepaling. Voor deze opvatting vind ik ook steun in de conclusie van A-G Timmerman
14
(randnr. 2.10).
Uit het arrest valt niet met zekerheid af te leiden of de algemene vergadering exclu15
16
sief bevoegd is. In oudere rechtspraak van de Hoge Raad en in lagere rechtspraak
wordt ook nog wel aanvaard dat andere organen ontbinding van de arbeidsovereenkomst kunnen verzoeken en zo de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te
kunnen bewerkstelligen. Ik meen dat die rechtspraak achterhaald is. Ik kom hierop
uitgebreider terug in paragraaf 6.2.6.
Uit het arrest valt evenmin met zekerheid af te leiden of de algemene vergadering
ook bevoegd is om een andere overeenkomst dan een arbeidsovereenkomst te
beëindigen. Bijvoorbeeld een opdrachtovereenkomst indien partijen een managementovereenkomst (zie hoofstuk 4, paragraaf 4.2.2.2) hebben gesloten. Ik meen dat
dit het geval is. Ook indien partijen in een andere contractuele betrekking tot elkaar
staan geldt immers dat sprake is van een vertegenwoordigingsbepaling. Zie over de
vraag of de andere rechtsregel uit de 15 april-arresten – het ontslagbesluit ziet zowel
op het einde van de vennootschapsrechtelijke relatie als op het einde van de arbeidsovereenkomst – ook geldt als sprake is van een opdrachtovereenkomst paragraaf
17
6.2.5 en het arrest van het Hof Amsterdam van 12 november 2013.
“De dienstbetrekking beëindigen”
Bedacht moet worden dat de arbeidsovereenkomst op een aantal verschillende
wijze kan eindigen: door opzegging, door rechterlijke ontbinding, met wederzijds
goedvinden of van rechtswege. Het vennootschapsrecht kent niet hetzelfde onderscheid. Het bestuurderschap kan eindigen via een ontslagbesluit door het bevoegde
18
orgaan, van rechtswege als sprake is van een benoeming voor bepaalde tijd of
door een uitspraak van de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam in het kader
19
van een enquêteprocedure. Artikel 2:134 (244) BW spreekt van “ontslag”, de Hoge
20
Raad in Eggenhuizen/Unidek van “de dienstbetrekking beëindigen”. Beide termen
komen niet overeen met de arbeidsrechtelijke termen opzegging en ontbinding.

14
15
16
17
18
19
20

Vgl. Berendsen & Wiersma 2007 die eveneens concluderen dat sprake is van een vertegenwoordigingsbepaling alsook De Bock 2006, p. 69.
HR 5 november 1954, NJ 1956, 321 (Tactor/Ritz Lounge).
Rb. Utrecht, 16 april 1997, JAR 1997/131 en JOR 1997/90 m.nt. Loesberg (Van Wijnen); Rb. Den Bosch
7 april 1999, JAR 1999/190 (Duvedec BV/Hubben).
Hof Amsterdam 12 november 2013, JAR 2014/66 (H.W. Holding/RDH Beheer).
Dat ontslagbesluit heeft direct externe werking: HR 20 maart 1941, NJ 1941, 524, m.nt. EMM
(Paanakker’s Schoenhandel).
Zie hierover en over de gevolgen daarvan voor de arbeidsovereenkomst verder paragraaf 6.2.5.
HR 15 april 2005, NJ 2005, 484 m.nt. GHvV, JAR 2005/117 en JOR 2005/145 m.nt. P.A.M. Witteveen.
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Ontslag

Ik meen dat op grond van Eggenhuizen/Unidek geconcludeerd moet worden dat de
algemene vergadering (vertegenwoordigings)bevoegd is de arbeidsrechtelijke rela21
tie eenzijdig te beëindigen, ongeacht de wijze waarop. Het zou onlogisch zijn deze
vertegenwoordigingsbevoegdheid alleen aan te nemen voor één wijze van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst, te weten de opzegging en niet voor
de ontbinding.
In twee gevallen kan toch nog de vraag opkomen of niet – ook – een ander orgaan
opdracht kan geven tot het indienen van het verzoekschrift tot ontbinding:
i) de algemene vergadering heeft al een ontslagbesluit genomen, maar dat besluit
heeft niet tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst eindigt, omdat sprake is van één
van de twee uitzonderingen van de 15 april-arresten, of
ii) er is in het geheel nog geen ontslagbesluit genomen. Dat kan zijn omdat het tot
ontslag bevoegde orgaan helemaal niet van zins is de bestuurder te ontslaan of
omdat er vanwege de stemverhoudingen in de algemene vergadering een patstelling is ontstaan. Deze laatste situatie komt regelmatig voor indien de bestuurder
(of meerdere bestuurders) ook aandeelhouder zijn.
Is sprake van geval (i) en eindigt de arbeidsovereenkomst niet omdat een opzegverbod geldt, dan is de vraag welk orgaan opdracht mag geven tot het indienen van een
ontbindingsverzoek slechts van ondergeschikt juridisch-technisch belang. Het tot
ontslag bevoegde orgaan heeft immers besloten dat de relatie moet eindigen en de
rest is naar mijn oordeel slechts uitvoering van dat besluit. De algemene vergadering
kan die uitvoering overlaten aan andere organen.
Dit is anders indien sprake is van de tweede uitzondering uit de 15 april-arresten:
er is anders overeengekomen. Is met de bestuurder overeengekomen dat het einde
van het bestuurderschap niet het einde van de arbeidsovereenkomst met zich
brengt, is de vraag welk orgaan van de vennootschap vervolgens wél bevoegd is
de arbeidsrechtelijke band te slaken. Enerzijds kan worden betoogd dat de wil van
het bevoegd orgaan niet doorkruist mag worden en geen ander orgaan bevoegd is
met betrekking tot de (gewezen) bestuurder. Anderzijds kan worden betoogd dat
met het verlies van het bestuurderschap de gewone vertegenwoordigingsregels op
de voormalige bestuurder van toepassing worden. Deze laatste invalshoek lijkt mij
niet juist. Zolang het bestuurderschap de laatste actieve functie is geweest, lijkt mij
dat het tot ontslag bevoegde orgaan ook bevoegd blijft de arbeids- of opdrachtovereenkomst af wikkelen. De laatste invulling van de arbeidsovereenkomst is immers
het bestuurderschap geweest.
In geval het ontslagbesluit de vennootschapsrechtelijke aanstelling onmiddellijk
beëindigt, maar de arbeidsrechtelijke verhouding pas na ommekomst van de opzegtermijn, kan men zich nog afvragen of een ander orgaan voor ommekomst van de
opzegtermijn ontbinding kan vragen. Ontbinding vragen tijdens de opzegtermijn is

21
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Zie paragraaf 6.9 voor de beëindigingsovereenkomst.
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vanuit arbeidsrechtelijk perspectief op zichzelf mogelijk. Heeft het bevoegd orgaan
besloten dat de opzegtermijn in acht wordt genomen, dan kan mijns inziens ook alleen dat orgaan opdracht geven tot het indienen van een ontbindingsverzoek. Zou een
ander orgaan dat kunnen doen, dan wordt het bevoegd orgaan gepasseerd.
In geval (ii) speelt in feite de vraag of de contractuele band verbroken kan worden
terwijl de vennootschapsrechtelijke band in stand blijft. De 15 april-arresten staan daar
op zichzelf niet aan in de weg. Ook uit oudere jurisprudentie kan worden afgeleid dat
dit mogelijk is. Toch meen ik dat de contractuele beëindiging niet zonder vennootschapsrechtelijke beëindiging zou moeten kunnen. Zie hierover uitgebreider paragraaf
6.2.6. Zou de enkele contractuele beëindiging wel kunnen, dan zou ook daarvoor
moeten gelden dat de algemene vergadering (raad van commissarissen) bij uitsluiting
bevoegd is die beëindiging te bewerkstelligen.
De rechtszekerheid wordt gediend indien de algemene vergadering (of in voorkomend geval de raad van commissarissen) altijd bij uitsluiting bevoegd is eenzijdig de
vennootschapsrechtelijke én de arbeidsrechtelijke verhouding te verbreken. Dit laat
onverlet dat het bevoegde orgaan een ander orgaan kan aanwijzen om uitvoering te
geven aan dat besluit (bijvoorbeeld door een ontbindingsverzoek in te dienen). Bij de
vraag welk orgaan bevoegd is de contractuele band te verbreken, speelt samenloop
geen rol. Net zoals de algemene vertegenwoordigingsregels uit Boek 3 BW gelden, gelden ook de vertegenwoordigingsbepalingen van Boek 2 BW. De regels vullen elkaar aan.
Dit ligt genuanceerder bij een beëindiging met wederzijds goedvinden, zie hierover
paragraaf 6.9.2.
Is sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden, dan geldt vanaf 1 januari 2015 de zogenoemde aanzeggingsverplichting (artikel
23
7:668 lid 1 BW nieuw). Een maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt is de werkgever verplicht de werknemer te informeren over het al dan
niet voortzetten van de overeenkomst en, bij voortzetting, over de voorwaarden
waaronder. Bij niet informeren is een maandsalaris verschuldigd. Het is de vraag

22
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HR 11 december 2009, JAR 2010/17 (Van Hooff Elektra/Oldenburg). Zie voor voorbeelden waarin
de werknemer/bestuurder om ontbinding tijdens de opzegtermijn vraagt: Rb. Amsterdam 11 juli
2001, JAR 2001/154 (Vorst/Fiat). De rechtbank ontbindt en kent een vergoeding toe op basis van de
kantonrechtersformule met een c=factor van 1,5; Rb. Amsterdam 29 november 2005, RAR 2006/31
(De Koff/Weka). De rechtbank ontbindt met een c-factor van 1 en Rb. Almelo 30 oktober 2006, JIN
2007/53 m.nt. W.A. Zondag, JAR 2006/297 (Pril/Bulthaup), die ontbindt onder toekenning van een
vergoeding c=1,25. Rb. Utrecht 29 augustus 2008, ECLI:NL:RBUTR:2008:BE9621 (Spitzke Spoorbouw). De rechtbank ontbindt en kent een vergoeding conform de kantonrechtersformule. Anders:
Rb. Breda 9 december 2005, RAR 2006/32 (Ter Horst/Morres Wonen) die niet ontbindt wegens
oneigenlijke oprekking van 7:685 BW. Ik merk op dat met de inwerkingtreding van het nieuwe
ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 er nauwelijks meer een praktisch belang
lijkt te zijn voor een ontbinding tijdens de opzegtermijn. Enerzijds kan één grond niet tot zowel
opzegging als ontbinding leiden, er zou dus sprake moeten zijn van een nieuwe grond. Anderzijds
leiden de verschillende routes als het goed is niet meer tot verschillende uitkomsten, zowel qua
beëindigingstermijn als qua vergoeding.
Zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.2.5.
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welk orgaan namens de vennootschap bevoegd is de aanzegging te doen. Het is het tot
benoeming bevoegde orgaan dat beslist over herbenoeming. Dat besluit zal niet altijd
een maand voor afloop van het contract vallen. In de praktijk kan dit worden opgelost
door al direct bij aanvang van het contract op te nemen dat geen verlenging zal
24
plaatsvinden. Blijkens de parlementaire geschiedenis is dit mogelijk. Ik zou menen
dat het tot benoeming en ontslag bevoegde orgaan het orgaan is dat de aanzegging
moet doen.
6.1.2

Tussenconclusie

Het tot benoeming bevoegde orgaan is bevoegd zowel de vennootschapsrechtelijke
als de contractuele band met de bestuurder eenzijdig te beëindigen. Dit geldt
ongeacht de wijze van beëindiging (opzegging of ontbinding). Dit volgt uit artikel
2:134 (244) BW in samenhang met de 15 april-arresten. Of dat orgaan exclusief
bevoegd is tot beëindiging van de contractuele band valt op basis van de huidige
stand van de wetgeving en jurisprudentie niet met zekerheid te zeggen. Ligt er een
ontslagbesluit, dan zal dat doorgaans ook de opzeggingshandeling zijn. Sorteert de
arbeidsrechtelijke opzegging geen effect, dan is het verbreken van de contractuele
band uitsluitend nog de uitvoering van de bedoeling van het bevoegde orgaan.
Andere organen kunnen naar mijn oordeel in dat geval een ontbindingsverzoek
indienen. Dat is alleen anders als de overeenkomst tussen bestuurder en vennootschap ondanks het ontslagbesluit blijft bestaan omdat partijen dat hebben afgesproken (en de arbeidsovereenkomst dus niet voortduurt vanwege een opzegverbod
maar vanwege een andersluidende afspraak).
Is er geen ontslagbesluit van het bevoegde orgaan, dan is de voorvraag die beantwoord moet worden of de contractuele band kan worden beëindigd onder instandhouding van het bestuurderschap. Zou dat kunnen (zie hierover paragraaf 6.2.6), dan
is het tot benoeming bevoegde orgaan bij uitsluiting bevoegd die beëindiging te
bewerkstelligen.
6.2

Ondeelbaarheid ontslag

6.2.1

De 15 april-arresten

25

Inleiding
26
In de 15 april-arresten wordt niet alleen beslist welk orgaan bevoegd is de arbeidsovereenkomst te beëindigen, ook spreekt de Hoge Raad zich uit over de reikwijdte van
de besluitvorming door de vennootschap-werkgeefster in geval van ontslag, alsmede
over de reikwijdte van de ontslagname door de bestuurder-werknemer. ‘Ontslag is

24
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Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 7, p. 35.
Deze paragraaf is grotendeels gelijkluidend aan mijn artikel ‘De ondeelbaarheid van het ontslag
van een bestuurder-werknemer’, SR 2006, p. 153-161.
Eggenhuizen/Unidek, NJ 2005, 484, JAR 2005/177, JOR 2005/145 en Bartelink/Ciris, NJ 2005, 838
m.nt. GHvV, JAR 2005/153, JOR 2005/144 en AA 2005/54 m.nt. Kortmann.
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ontslag’ zo kan het oordeel van de Hoge Raad worden samengevat. Een ontslag als
bestuurder (door de vennootschap of de bestuurder) betekent tevens het einde van
de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst, tenzij anders is overeengekomen
of sprake is van een wettelijk ontslagverbod, overweegt de Hoge Raad. In de vele
commentaren die over deze uitspraken zijn verschenen wordt de Hoge Raad
enerzijds geprezen om de duidelijkheid die hij de praktijk met deze arresten verschaft. Anderzijds wordt vrijwel zonder uitzondering gewezen op de vragen die de
28
arresten onbeantwoord laten of oproepen.
Eggenhuizen/Unidek
Het geschil in de al eerder kort besproken zaak Eggenhuizen/Unidek betrof een statutair bestuurder van een besloten vennootschap die als zodanig vanaf 1 november
1997 in dienst was bij zijn werkgever Unidek Volumebouw B.V. Bij gelegenheid van
een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 25 maart 1999 is, in aan29
wezigheid van de betreffende bestuurder, besloten om hem te ontslaan. Tussen
partijen staat vast dat het onderscheid tussen het vennootschapsrechtelijk en arbeidsrechtelijk ontslag op de vergadering niet aan de orde is geweest. Na de vergadering
heeft de bestuurder zich ziek gemeld en zich – bij herstel – beschikbaar gehouden voor
zijn werkzaamheden. Unidek heeft de bestuurder vervolgens bij brief van 26 maart
1999 medegedeeld dat op de aandeelhoudersvergadering is besloten hem ontslag
aan te zeggen en dat, nadat het besluit was genomen, ook daadwerkelijk het ontslag
is aangezegd met inachtneming van de opzegtermijn zodat de dienstbetrekking op
26 april 1999 eindigt. De bestuurder heeft zich eerst verzet tegen het niet doorbetalen van het loon omdat naar zijn oordeel geen rechtsgeldige opzegging van de
arbeidsovereenkomst had plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een kort geding naar
aanleiding waarvan Unidek de bestuurder opnieuw ontslag heeft aangezegd, nu tegen
27 februari 2000.
Het arrest betreft een vervolgens door de gewezen bestuurder aanhangig gemaakte
kennelijkonredelijkontslagprocedure. Unidek heeft zich verweerd met een beroep
op verjaring van de vordering tot schadevergoeding wegens de kennelijk onredelijkheid van het ontslag. De rechtbank heeft dit beroep gehonoreerd en geoordeeld dat
de vordering inderdaad was verjaard. De rechtbank is er hierbij vanuit gegaan dat
op 25 maart 1999 de arbeidsovereenkomst tussen partijen rechtsgeldig is opgezegd.
Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. In cassatie wordt zowel het
oordeel van het hof dat het op 25 maart 1999 door de algemene vergadering van
aandeelhouders genomen besluit ook een ontslag in arbeidsrechtelijke zin inhoudt
als het oordeel dat de vordering verjaard is, aangevallen.

27
28

29

Pel 2005.
P.A.M. Witteveen, JOR-annotatie onder HR 15 april 2005, JOR 2005/144 en 145; Visser 2005; Beltzer
2005; Pel 2005; Ruizeveld 2005; Kortmann 2005; Grapperhaus 2005; Nekeman 2005; Ten Have
2005; Van Stigt-Thans 2005, De Bock 2006, Duk 2006.
Er zijn op de betreffende aandeelhoudersvergadering twee bestuurders ontslagen. Beide bestuurders hebben op gelijke wijze hun ontslag aangevochten. In een arrest van dezelfde datum (ECLI:
NL:PHR:2005:AS2032) heeft de Hoge Raad beslist in de andere zaak. Beide zaken zijn identiek,
met uitzondering van de datum van het opnieuw aangezegde ontslag.
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De bestuurder voert drie cassatiemiddelen aan tegen het eerste oordeel van het hof.
Ten eerste is hij van mening dat de bevoegdheid om hem in arbeidsrechtelijke zin te
ontslaan niet berust bij de algemene vergadering van aandeelhouders maar bij het
bestuur. Deze rechtsvraag is hiervoor besproken in paragraaf 6.1.1. Voorts is de
bestuurder van oordeel dat het door de algemene vergadering van aandeelhouders
gegeven ontslag slechts een vennootschappelijk ontslag betreft omdat in het ontslagbesluit niet is opgenomen dat ook de dienstbetrekking wordt opgezegd. In het
verlengde hiervan wordt door de bestuurder geklaagd dat het hof voorbij is gegaan
aan het aanbod om te bewijzen dat op 25 maart 1999 geen sprake is geweest van een
arbeidsrechtelijk ontslag.
Geen van de middelen heeft tot cassatie geleid. Kern van de beslissing van de Hoge
Raad is dat “heeft te gelden dat een ontslagbesluit in beginsel tevens beëindiging van de
dienstbetrekking van de bestuurder tot gevolg heeft. Voor een uitzondering is slechts
plaats indien een wettelijk ontslagverbod aan die beëindiging in de weg staat (…) of
indien partijen anders zijn overeengekomen.”
Op grond hiervan faalt het tweede middel. De klacht over het door het hof gepasseerde bewijsaanbod leidt evenmin tot cassatie. Het hof heeft terecht geoordeeld dat
er onvoldoende feitelijke aanknopingspunten waren om tot de conclusie te komen dat
in afwijking van de hoofdregel het ontslag niet mede het ontslag in arbeidsrechtelijke
zin betrof, aldus de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft zijn beslissing, in navolging van
de advocaat-generaal Timmerman, gestoeld op de wetsgeschiedenis van de artikelen
2:134 en 2:244 BW.
Advocaat-generaal Timmerman betoogt in zijn conclusie dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever heeft gewild dat het vennootschapsrechtelijk ontslag en
het arbeidsrechtelijk ontslag samenvallen. De advocaat-generaal wijst erop dat, lang
voordat in 1953 het matigingsrecht van de rechter bij schadeloosstellingen zijn
intrede deed in het arbeidsrecht, de wetgever in 1928 in artikel 48 K (de voorloper
van artikel 2:244 lid 1 BW) een matigingsrecht voor de arbeidsrechtelijke schadeloosstelling bij het ontslag van een bestuurder heeft opgenomen. Reden hiervoor was
dat anders de bepaling dat de bestuurder te allen tijd zou kunnen worden ontslagen
niet tot zijn recht zou komen. Een overdreven schadeloosstelling zou dan een beletsel
vormen voor de vennootschap om tot ontslag over te gaan. Advocaat-generaal
Timmerman haalt vervolgens ook de wetsgeschiedenis uit 1910 aan waarin wordt
benadrukt dat de bepaling om de bestuurder te allen tijde te kunnen ontslaan
onmisbaar is (onderdeel 2.5 van de conclusie). Dat in de toelichting vervolgens is
opgenomen dat dit uitgangspunt strookt met de gedachte die destijds gold voor de
arbeidsovereenkomst (ook de werkgever moest zich te allen tijde van de arbeider
kunnen ontdoen, weliswaar onder toekenning van een schadeloosstelling), wordt door
de advocaat-generaal niet gebruikt als argument voor de stelling dat de bestuurder dus geen bijzondere positie heeft, maar hij leest hierin juist dat de wetgever de
vennootschapsrechtelijke regels vooropstelt.
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Timmerman verwijst op dit punt naar een artikel van Honée uit 1998. Honée
betoogt in dit artikel aan de hand van een uitgebreide wetshistorische beschouwing
dat de wijze waarop de rechtspraak tot dan toe de functionele en de arbeidsrechtelijke betrekking van de bestuurder uit elkaar heeft getrokken, niet strookt met de
bedoeling van de wetgever. Volgens Honée wordt met de term ‘ontslag’ in artikel
2:134 en 2:244 lid 1 BW zowel het arbeidsrechtelijk als het vennootschapsrechtelijke
ontslag bedoeld. Consequentie is volgens hem dat ‘te allen tijde’ in dat artikellid
betekent dat sprake is van een uitzondering op de arbeidsrechtelijke ontslagverboden
en de bijbehorende nietigheidssancties. Hoewel de Hoge Raad in zijn meest recente
arresten over dit onderwerp de advocaat-generaal en Honée volgt in de gedachte
dat het de bedoeling van de wetgever is geweest de gehele rechtsbetrekking van
de statutair bestuurder te laten eindigen, wil de Hoge Raad niet zover gaan dat de
arbeidsrechtelijke ontslagverboden (en bijbehorende sancties) niet gelden voor de
statutair bestuurder.
Bartelink/Ciris
Het oordeel van de Hoge Raad in de zaak Bartelink/Ciris is vrijwel identiek is aan het
oordeel in Eggenhuizen/Unidek; de casus is echter een gehele andere. Bartelink is al
anderhalf jaar werkzaam bij (de rechtsvoorgangster van) Ciris als hij wordt benoemd
tot statutair bestuurder. Een half jaar later wordt een interimmanager aangesteld die
vervolgens eveneens tot statutair bestuurder wordt benoemd. Kennelijk kunnen beide
bestuurders moeilijk met elkaar door één deur want kort na deze laatste benoeming
vindt een gesprek plaats tussen Bartelink en de aandeelhouder van Ciris over de
samenwerking tussen beide directeuren. Bij gelegenheid van dat gesprek wordt aan
Bartelink een schorsingsbesluit uitgereikt. Twee dagen na het gesprek meldt Bartelink
zich ziek, wordt hij door Ciris uitgenodigd voor het bijwonen van een algemene
vergadering van aandeelhouders in verband met een voorgenomen ontslag als directeur/bestuurder én neemt Bartelink (bij brief van zijn advocaat) ontslag als bestuurder
van de vennootschap. Hierbij is uitdrukkelijk vermeld: “met instandhouding van de
arbeidsrechtelijke relatie”. Met ingang van de volgende dag staakt Ciris de loondoorbetaling en kort daarop dient zij een verzoek tot voorwaardelijke ontbinding
van de arbeidsovereenkomst bij de Rechtbank Amsterdam in.
Bartelink kan zich niet vinden in het stopzetten van de loondoorbetaling en dagvaardt
Ciris in kort geding voor de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam en
vordert loondoorbetaling en toelating tot zijn werkzaamheden. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Bartelink toe. Zijn overweging kan als volgt worden
geparafraseerd: het ontslag van een bestuurder brengt mee dat hij de hoedanigheid
van bestuurder verliest en dus geen aan deze hoedanigheid verbonden bevoegdheden meer kan uitoefenen. Dit hoeft niet mee te brengen dat ook de dienstbetrekking eindigt. Dit geldt ook in het (niet zo vaak voorkomende geval) dat de bestuurder
zelf zijn functie als statutair bestuurder neerlegt. Het verweer van Ciris dat het
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neerleggen van de statutaire functie automatisch het einde van de arbeidsovereenkomst betekent, gaat volgens de voorzieningenrechter niet op. Ook omdat (de
raadsman van) Bartelink expliciet te kennen heeft gegeven dit niet te beogen. Het
verweer van Ciris dat Bartelink zijn bedongen werkzaamheden niet meer kan
verrichten omdat hij zijn bestuurderschap heeft neergelegd en dat Ciris daarom
geen loon is verschuldigd, overtuigt de voorzieningenrechter evenmin. Ciris heeft de
stellingen van Bartelink dat hij de normale werkzaamheden van een manager kan
blijven uitvoeren, onvoldoende weerlegd. De voorzieningenrechter veegt ten slotte
ook de schorsing van tafel omdat de toepasselijke cao slechts een schorsing voor 10
31
dagen toestaat en er geen reden voor verlenging was.
Deze duidelijke scheiding van de vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke
band door de voorzieningenrechter valt niet in goede aarde bij advocaat-generaal
Timmerman die in deze zaak aanleiding ziet cassatie in het belang der wet in te
stellen. Hierbij wijst hij op het maatschappelijk belang van de vraag of de arbeidsrechtelijke verhouding tussen een directeur en de vennootschap kan voortbestaan
nadat hij zijn vennootschapsrechtelijke band heeft verbroken en op de onzekerheid
die over deze vraag bestaat in de rechtspraktijk. Advocaat-generaal Timmerman voert
één cassatiemiddel aan: het oordeel dat wanneer een statutair directeur van een BV
zijn functie van statutair directeur neerlegt, dit niet tevens het einde van de
arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft, is een schending van het recht, in het
bijzonder van artikel 2:244 BW. Het betoog van de advocaat-generaal is grotendeels
gelijkluidend aan zijn betoog in de zaak Eggenhuizen/Unidek. Uit de parlementaire
geschiedenis volgt volgens de advocaat-generaal dat de opzet van de vennootschapsrechtelijke regeling is dat de vennootschap zich te allen tijde van een bestuurder kan
ontdoen. Opnieuw wordt gewezen op het matigingsrecht bij schadeloosstelling. Een
ander argument – naar mijn idee overtuigender dan het beroep op de wetsgeschiedenis – is dat de arbeidsovereenkomst vaak bestaat vanwege het bestuurderschap. Het bestuurderschap is de bedongen arbeid en als die niet meer kan worden
verricht, is de arbeidsovereenkomst een lege huls. Het eenzijdig neerleggen van de
functie door de bestuurder is dan volgens de advocaat-generaal een eenzijdige wijziging van de werkzaamheden die niet door de beugel kan. Ook wijst hij op de
onwenselijke gevolgen van het eenzijdig afsplitsen van de arbeidsovereenkomst van
de bestuurstaak door de bestuurder, zoals de discrepantie tussen het salaris (geënt
op het bestuurderschap) en de functie die overblijft.
Het oordeel van de Hoge Raad kent dezelfde opbouw als in Eggenhuis/Unidek: eerst
een verwijzing naar het arrest Levison/MAB, dan naar de wetsgeschiedenis en het
arrest Atlantic Nominees. Hiermee strookt volgens de Hoge Raad dat ook de ontslagneming door de statutair bestuurder in beginsel tot gevolg heeft dat zijn dienstbetrekking eindigt. Ook kan niet worden aanvaard dat de bestuurder die zijn functie
neerlegt dit eenzijdig kan beperken tot het verlies van de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap met instandhouding van de dienstbetrekking.
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Rb. Amsterdam (vzr.) 9 oktober 2003, JAR 2003/275, JOR 2004/6 (Bartelink/Ciris).
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Rechtsvinding door de Hoge Raad
In rechtsoverweging 3.4.3 overweegt de Hoge Raad:
“Naar mede blijkt uit de wetsgeschiedenis van (de voorloper van) de art. 2:134 en 2:244 BW (…),
strekken deze bepalingen ertoe dat ook een einde wordt gemaakt aan de arbeidsrechtelijke
verhouding. Daarom heeft te gelden dat een ontslagbesluit in beginsel tevens beëindiging van de
dienstbetrekking van de bestuurder tot gevolg heeft. Voor een uitzondering is slechts plaats indien
een wettelijk ontslagverbod aan die beëindiging in de weg staat (…) of indien partijen anders zijn
overeengekomen.”
32

Uit de wetsgeschiedenis volgt naar mijn oordeel niet zo onomstotelijk dat het de
bedoeling van de wetgever is geweest om de arbeidsovereenkomst altijd gelijktijdig
met het bestuurderschap te doen eindigen, als advocaat-generaal Timmerman en in
zijn kielzog de Hoge Raad overweegt. Het is weliswaar in het begin van de vorige
eeuw de bedoeling van de wetgever geweest dat de arbeidsovereenkomst met een
bestuurder te allen tijde kan eindigen, maar de bestuurder-werknemer was daarin
33
niet anders dan de gewone werknemer. Het lijkt mij eerder dat de wetgever
bewust ook aan de bestuurder arbeidsrechtelijke bescherming heeft willen toekennen en van oordeel is geweest dat dit niet interfereert met de (noodzakelijke)
bevoegdheid van de vennootschap om zich te allen tijde te kunnen ontdoen van de
bestuurder. Het veelbesproken matigingsrecht is eerder een omissie geweest van
de (arbeidsrechtelijke) wetgever in 1907 die voor de bestuurder voortvarend is
rechtgezet door de (vennootschapsrechtelijke) wetgever in 1929 en pas later door
de (arbeidsrechtelijke) wetgever in 1954. Ook de onmogelijkheid van herstel van de
dienstbetrekking voor een bestuurder is naar mijn oordeel geen absoluut teken
van de wetgever dat een arbeidsovereenkomst altijd moet eindigen met het ontslagbesluit van de vennootschap. Daarvoor is de toelichting van de wetgever te summier.
Gelet hierop kan de kernoverweging van de Hoge Raad zijn oordeel nauwelijks
dragen. Wat het meerdere is waarop de Hoge Raad zijn oordeel baseert (“naar mede
blijkt uit de wetsgeschiedenis”), wordt niet duidelijk. Het – in mijn ogen – meer
steekhoudende argument van de advocaat-generaal dat de arbeidsovereenkomst
vaak bestaat vanwege het bestuurderschap en dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst zonder het bestuurderschap een ongeoorloofde eenzijdige wijziging van
de werkzaamheden is, komt in de motivering van de Hoge Raad niet terug. A-G Timmerman heeft dit argument nader uitgewerkt en gepleit voor een extra uitzondering
op de algemene regel ‘ontslag is ontslag’ in zijn conclusie voor het arrest Seebregts/
34
NH Corporate BV, maar deze zaak is door de Hoge Raad afgedaan op grond van 81 RO.

32
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Zie hoofdstuk 2 en Bennaars 2006 voor een uitgebreide analyse van de arbeidsrechtelijke en
vennootschapsrechtelijke wetsgeschiedenis.
Ook Heerma van Voss wijst er in zijn annotatie op dat in de periode waarop de A-G en de Hoge
Raad zich baseren, het arbeidsrecht nog in de kinderschoenen stond: NJ 2005, 484.
HR 3 februari 2006, JAR 2006/66 (Seebregts/NH Corporate BV). Zie over deze derde uitzondering
paragraaf 6.2.4 van dit hoofdstuk.
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Dubbele rechtsbetrekking of gemengde rechtsbetrekking?
In hoofdstuk 1 (1.4.3) is uiteengezet dat de 15 april-arresten aansluiten bij de oudere
35
36
arresten over het ontslag van de bestuurder: Levison/MAB, Atlantic Nominees en
37
Sjardin/Sjartec. De arrestenreeks laat zien dat de Hoge Raad uitgaat van een dubbele
rechtsbetrekking en die steeds verder verfijnt. Zou de Hoge Raad daadwerkelijk zijn
opgeschoven richting een gemengde rechtsbetrekking, dan had het voor de hand
gelegen dat juist het arbeidsrecht voorrang krijgt. Hoewel geen sprake is van een
gemengde overeenkomst zou naar analogie van artikel 7:610 lid 2 BW het arbeidsrecht moeten voorgaan op andere regels (zie hoofdstuk 2, paragraaf 3.4). Hiervan is
geen sprake. Wel is sprake van samenloop volgens de definitie van Boukema: samenloop van wetsnormen: één rechtsfeit op grond waarvan verschillende wetsnormen
38
een rechtsbetrekking tussen dezelfde personen in het leven roepen. Het (vennootschapsrechtelijke) ontslagbesluit is een rechtshandeling. Met die rechtshandeling
wordt zowel de vennootschapsrechtelijke band beëindigd als de arbeidsovereenkomst
opgezegd. De beide regelstelsels cumuleren. De vennootschapsrechtelijke regels voor
besluitvorming gelden onverkort (met als gevolg dat de arbeidsrechtelijke opzegging
ook vormvereisten heeft, terwijl dat bij gewone werknemers niet zo is). De arbeidsrechtelijke regels gelden eveneens. De Hoge Raad noemt expliciet de ontslagverboden,
39
maar ook de regels omtrent opzegtermijnen en kennelijk onredelijk ontslag gelden
onverkort. In de 15 april-arresten is dus beslist dat het ontslagbesluit één rechtshandeling is op grond waarvan zowel arbeidsrechtelijke als vennootschapsrechtelijke
normen de rechtsbetrekking tussen vennootschap en bestuurder vormgeven. Dit is
in lijn met eerdere arresten van de Hoge Raad. De Hoge Raad doet in feite niet meer
dan duiden dat de op het ontslag gerichte wil van de vennootschap zoals die via het
40
ontslagbesluit aan de bestuurder tot uiting is gebracht, ook ziet op het einde van de
arbeidsovereenkomst.
6.2.2

Opzegverboden

De eerste uitzondering op het uitgangspunt ‘ontslag is ontslag’ die de Hoge Raad
aanvaardt, betreft de toepasselijkheid van een “wettelijk ontslagverbod”. Gedoeld
wordt op de arbeidsrechtelijke bijzondere opzegverboden. Het algemene opzegverbod, vanaf 1 juli 2015 neergelegd in artikel 7:671 lid 1 sub a jo 671a lid 1 BW (nieuw)
41
en tot dat moment in artikel 6 BBA, is zoals bekend niet van toepassing op de bestuurder. Zie hierover het tweede deel van deze paragraaf.
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HR 13 november 1992, NJ 1993, 265, m.nt. PAS.
HR 17 november 1995, NJ 1996, 142.
HR 26 oktober 1984, NJ 1985, 375 m.nt. Ma.
Boukema 1966, p. 41 en hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.2.
Zie Hof Arnhem-Leeuwarden 28 januari 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:518 (BV X./Y) waarin wordt
overwogen dat de opzegtermijn gewoon van toepassing is en dat het ontslagbesluit dus niet ook
per direct een einde aan de arbeidsovereenkomst maakt.
Deze formulering is ontleend aan het arrest HR 26 oktober 1984, NJ 1985, 375 m.nt. Ma (Sjardin/
Sjartec), r.o. 3.2, tweede volzin.
Wet van 14 juni 2014, Stb. 2014, 216 (Wet werk en zekerheid).
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Bijzondere opzegverboden
Inleiding
De bijzondere opzegverboden zijn te vinden in Boek 7 titel 10 BW, de Pensioenwet
(artikel 108), gelijkebehandelingswetgeving (artikel 8 AWGB, artikel 12f WGB M/V,
artikel 11 WGB/LA en artikel 9 WGB/CZ) en de Wet aanpassing arbeidsduur (artikel 3).
Een opzegging in strijd met een opzegverbod is vernietigbaar.
42

De bijzondere opzegverboden zijn niet allemaal tegelijk geïntroduceerd. In 1954
zijn de eerste opzegverboden in de wet opgenomen: tijdens ziekte en of militaire
43
dienst mag niet worden opgezegd (thans opgenomen in artikel 7:670 lid 1 en 3 BW).
De sanctie op overtreding van dit verbod was tot 1976 schadeplichtigheid. In dat
jaar wordt de nietigheidssanctie ingevoerd, alsmede twee nieuwe opzegverboden:
44
wegens huwelijk en wegens zwangerschap en bevalling. De opzegverboden wegens
45
huwelijk en bevalling zijn bij de invoering van de Wet flexibiliteit en zekerheid weer
geschrapt omdat deze verboden dan al gelden op grond van de AWGB en artikel 7:646
46
47
BW. Opzegverboden die buiten het BW bestonden zijn vervolgens overgebracht
naar het BW. Bij de Wet flexibiliteit en zekerheid gaat dat om de volgende verboden:
opzeggen is verboden als een werknemer lid is van de centrale, groeps- of ondernemingsraad, een (onderdeels)commissie daarvan of een personeelsvertegenwoordiging
(artikel 7:670 lid 4 sub 1 BW), van een Europese ondernemingsraad, bijzondere
onderhandelingsgroep of vertegenwoordiger krachtens de WEOR (artikel 7:670 lid 4
sub 2 BW) of van een orgaan van een SE of SCE (artikel 7:670 lid 4 sub 3 en 4 BW). Voor
kandidaat-leden van de ondernemingsraad (of vergelijkbare medezeggenschapsorganen) of werknemers die lid zijn van een voorbereidingscommissie geldt eveneens
48
een opzegverbod (artikel 7:670 lid 10 sub a en b (nieuw) BW). De arbeidsovereenkomst met een deskundige werknemer of persoon als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet kan evenmin worden opgezegd (artikel 7:670 lid 10 sub c (nieuw)
49
BW). Hetzelfde geldt voor opzegging van de arbeidsovereenkomst met een functi50
onaris als bedoeld in artikel 62 WBP (artikel 7:670 lid 10 sub d BW). Bij de invoering
42
43
44
45
46
47
48
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Zie voor de (parlementaire) geschiedenis van de opzegverboden hoofdstuk 2, 2.2.2.1 en 2.2.2.3.
Ingevoerd bij wet van 15 december 1953, Stb. 1953, 619, inwerkingtreding 1 juli 1954.
Ingevoerd bij wet van 6 mei 1976, Stb. 1976, 295.
Stb. 1998, 300.
Zie Kamerstukken II 1996/97, 25 236, nr. 3, p. 27. Zie over dit argument kritisch Van der Grinten/Van
der Grinten & Bouwens 2005, p. 335. In de recentere drukken komt deze kritiek niet meer terug.
Het betreft verboden die waren opgenomen in de WOR, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet
op de Europese Ondernemingsraden.
Tot de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is opzegging alleen mogelijk met
toestemming van de kantonrechter: artikel 7:670a lid 1 sub a en b BW. De regering acht het
onwenselijk dat deze derde route (naast opzegging en ontbinding) blijft bestaan en heeft er een
regulier opzegverbod van gemaakt: Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 101.
Dit opzegverbod was eerst opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet zelf en bij Wet van 5 april
2001, Stb. 2001, 180 verplaatst artikel naar 7:670a lid 1 sub c BW. Alleen met toestemming van
de kantonrechter kon worden opgezegd. Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid
is het een regulier opzegverbod geworden.
Dit opzegverbod was eerst opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens zelf en bij
Wet van 7 april 2005, Stb. 2005, 202 verplaatst naar artikel 7:670a lid 1 sub d BW. Alleen met
toestemming van de kantonrechter kon worden opgezegd. Met de inwerkingtreding van de Wet
werk en zekerheid is het een regulier opzegverbod geworden.
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van de Wet flexibiliteit en zekerheid zijn de volgende opzegverboden toegevoegd:
voor de secretaris van de ondernemingsraad (artikel 7:670 lid 4 BW), wegens het
lidmaatschap van een vakbond of het verrichten van dan wel deelnemen aan vakbondsactiviteiten (artikel 7:670 lid 5 BW). Per 1 juli 2002 is lid 8 van artikel 7:670 BW
ingevoerd: het is de werkgever verboden op te zeggen wegens overgang van onderneming. Een werknemer die niet instemt met arbeid op zondag wordt tegen opzegging
beschermd door artikel 7:670 lid 9 BW. Ook het doen van een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur op grond van de WAA mag geen reden zijn voor opzegging
(artikel 3 WAA). Hetzelfde geldt voor het geldend maken van het recht op verlof op
grond van de WAZ (artikel 7:670 lid 7 BW). Ten slotte geldt op grond van artikel 108
PW een opzegverbod voor de arbeidsovereenkomst met een werknemer die lid is van
het bestuur van een pensioenfonds, een verantwoordingsorgaan of een belanghebbendenorgaan.
51

In eerder behandelde arrest Levison/MAB is uitgemaakt dat de ontslagverboden ex
artikel 7:670, 647 en 648 BW onverkort van toepassing zijn op de bestuurder. In de
15 april-arresten wordt meer algemeen verwezen naar de “wettelijke ontslagverboden”. Ook gelden bij overtreding van een opzegverbod onverkort de daaraan ver52
bonden sancties (vernietigbaarheid). Is sprake van een opzegverbod dan duurt de
arbeidsovereenkomst voort. Wordt in het ontslagbesluit desalniettemin uitdrukkelijk overwogen dat beide rechtsbetrekkingen eindigen, dan geldt dat sprake is van
een vernietigbare opzegging. Beroept de bestuurder/werknemer zich niet – tijdig – op
die vernietigbaarheid, dan is de arbeidsovereenkomst wel geëindigd. Net als een
gewone werknemer kan de bestuurder er voor kiezen het einde van de arbeidsovereenkomst te accepteren, maar zich te beroepen op de kennelijk onredelijkheid van
het ontslag ex artikel 7:681 BW. Vanaf 1 juli 2015 bestaat die mogelijkheid niet meer
(niet voor gewone werknemers en niet voor bestuurders). De kennelijkonredelijkontslagroute wordt met de Wet werk en zekerheid afgeschaft. Daarvoor in de plaats
komt de mogelijkheid een billijke vergoeding te vragen. Dit kan als sprake is van
schending van een opzegverbod (artikel 7:681 lid 1 sub a en b (nieuw) BW, maar ook
53
als andere voorschriften zijn geschonden (artikel 7:682 lid 3 (nieuw) BW.
In datzelfde Levison/MAB-arrest is ook de discussie over de vraag of de nietigheidssanctie wel verenigbaar is met het verbod op herstel van de dienstbetrekking ex
artikel 2:134 lid 3 BW beslecht. De Hoge Raad overweegt in r.o. 3.4 dat de wetgever
geen aandacht heeft besteed aan de positie van de statutair bestuurder bij het
invoeren van de nietigheidsanctie en er dus geen aanknopingspunten zijn die sanctie
niet toe te passen. Dat herstel van de dienstbetrekking niet is toegestaan en het BBA
niet van toepassing is, doet daaraan niet af. Dat betreft specifieke uitzonderingen op
beschermende regelingen die restrictief moeten worden uitgelegd. Ook de omstandigheid dat de bestuurder zijn taak als bestuurder niet meer kan uitoefenen vindt de
51
52
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HR 13 november 1992, NJ 1993, 265 m.nt. PAS.
Met ingang van 1 juli 2015 is een vernietiging buiten rechte niet meer mogelijk (Wet werk en
zekerheid). De werknemer kan de rechter verzoeken de opzegging in strijd met het opzegverbod
te vernietigen, art. 7:681 lid 1 sub a en b (nieuw) BW.
Zie hierover verder paragraaf 6.4.3.
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Hoge Raad niet van doorslaggevend belang. De sanctie lost zich op in het doorbetalen
van het salaris terwijl de bestuurder de bedongen arbeid niet kan verrichten, aldus
nog steeds de Hoge Raad. Bij de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid
verandert dit uitgangspunt niet. Ook de statutair bestuurder kan de rechter vragen op
grond van artikel 7:681 lid 1 (nieuw) BW de opzegging te vernietigen als sprake is van
een opzegverbod en de uitzonderingen van 7:670a (nieuw) BW geen toepassing
vinden.
Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is expliciet in de wet
opgenomen dat de werknemer kan instemmen met de opzegging als sprake is van
een ‘tijdens’-verbod (artikel 7:670a lid 1 (nieuw) BW). De werknemer kan op deze
instemming binnen 14 dagen terugkomen. Doet hij dat, dan wordt de opzegging
geacht niet te hebben plaatsgevonden (artikel 7:670a lid 5 en 6 (nieuw) jo 671 lid 3
t/m 6 (nieuw) BW). Deze bedenkmogelijkheid geldt niet voor de bestuurder. Zie
hierover uitgebreid hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.2.5.
Niet alle opzegverboden zijn even relevant voor de bestuurder. Zo zullen opzegverboden die bescherming bieden aan werknemers die een kwetsbare positie innemen
omdat zij opkomen voor werknemersrechten (vakbond, ondernemingsraad) niet snel
aan de orde zijn bij een bestuurder. Het opzegverbod tijdens ziekte, het opzegverbod
ex artikel 108 lid 4 PW en het opzegverbod wegens discriminatie komen in de praktijk
sneller aan de orde. Deze worden hieronder nader besproken.
Het opzegverbod tijdens ziekte
De bescherming van het opzegverbod tijdens ziekte komt ook de bestuurder toe. Net
als gewone werknemers zet de bestuurder ziekte met regelmaat strategisch in. Doet
hij dat nadat hij oproeping heeft ontvangen voor een algemene vergadering waarin
zijn ontslag op de agenda staat, dan baat hem dat op basis van de huidige, lagere,
54
jurisprudentie niet. Het Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat analoog aan artikel
7:670 lid 1 BW, de ziekmelding na een oproeping geen effect sorteert. Artikel 7:670
lid 1 BW bepaalt dat een werknemer zich niet op het opzegverbod tijdens ziekte
kan beroepen indien de ziekte een aanvang heeft genomen nadat het UWV het
verzoek om een ontslagvergunning heeft ontvangen.
Het hof komt tot dit oordeel door te verwijzen naar het arrest Levison/MAB en
overweegt dat het voor de hand ligt dat een met artikel 7:670 lid 1 aanhef en sub b
BW overeenstemmende regeling zou zijn getroffen voor degenen op wie het BBA niet
van toepassing is, indien de wetgever daarbij stil zou hebben gestaan. Dat de
wetgever daar niet bij heeft stilgestaan, brengt het hof niet tot een andere conclusie.
Het hof wijst erop dat bij de parlementaire behandeling van de Wet flexibiliteit en
zekerheid wel is gesignaleerd dat voor personeel van de arbeidsvoorzieningsorganisatie een ontslagprocedure geldt waarin het toestemmingsvereiste van de Regionaal Directeur van de arbeidsvoorzieningsorganisatie (RDA) ontbreekt. Dit heeft tot
gevolg gehad dat artikel 42 van de Arbeidsvoorzieningenwet 1996 is gewijzigd in
54

Hof Den Bosch 22 augustus 2000, JAR 2000/207 (Van Kalmthout).
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die zin, dat voor dat personeel het algemene ontslagverbod tijdens ziekte niet geldt
indien de ongeschiktheid een aanvang heeft genomen nadat het voornemen tot
opzegging ter toetsing aan de ontslagcommissie, bedoeld in art 43, eerste lid, is
55
voorgelegd en door die commissie is ontvangen. Nu de ratio voor invoering van
lid 1 aanhef en sub b van artikel 7:670 BW is geweest te voorkomen dat ziekmelding nadat de werknemer heeft kennis genomen van het voornemen hem te ontslaan,
vertraging voor de ontslagprocedure meebrengt, is analoge toepassing bij het ontslag
van bestuurders van vennootschappen op zijn plaats, aldus het hof.
De zaak betrof een hoger beroep van een kort geding vonnis en kent dus een
56
voorlopig karakter. In de lagere rechtspraak is deze lijn sindsdien steeds gevolgd.
57
Mij zijn geen afwijkende uitspraken bekend. De redenering van het Hof Den Bosch
is naar mijn oordeel volledig in lijn met de geest en bedoeling van de wet. Vraagt de
vennootschap ontbinding, dan geldt de reflexwerking van het opzegverbod voor de
58
bestuurder op gelijke wijze als voor de werknemer.
Helaas is deze jurisprudentie niet gecodificeerd door de Wet werk en zekerheid, dat
is een gemiste kans. De wetgever heeft in het geheel niet stilgestaan bij de positie
van bestuurders op dit punt. Het is de vraag of dit een bewuste keuze van de wetgever
is geweest, of dat nog steeds sprake is van een omissie. Ik zou menen dat dat laatste
het geval is. Er zijn geen argumenten te bedenken waarom de bestuurder op dit punt
een andere behandeling verdient, gelet op de ratio van de bepaling. Het oordeel van
het Hof Den Bosch dat sprake is geweest van een omissie, blijft daarmee mijns inziens
zijn waarde behouden.
Het opzegverbod ex artikel 108 lid 4 Pensioenwet
De achtergrond van sommige opzegverboden is het beschermen van werknemers
die een bijzondere positie innemen in verband met werkgeversvertegenwoordiging. Gedacht kan worden aan (aspirant- en gewezen) leden van de ondernemingsraad en vakbondsleden op grond van artikel 7:670 lid 4 en lid 10 (nieuw) BW. Deze
opzegverboden zullen niet snel op bestuurders van toepassing zijn. Meer voor de hand
liggend is het dat de bestuurder een rol vervult in het bestuur van een pensioenfonds,
een deelnemersraad of een verantwoordingsorgaan. In dat geval geldt het opzegver59
bod ex artikel 108 lid 4 Pensioenwet.
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Het hof verwijst naar de volgende vindplaats in de parlementaire geschiedenis: Kamerstukken II
26 257 nr. 7, p. 2 en nr. 110, p. 8-9.
Vgl. Rb. Haarlem 3 oktober 2001, JAR 2001/231 (Van Ravenswaaij/Aespen Futuresi) en in een iets
andere casus: Rb. Den Haag (vzr.) 3 maart 2008, JAR 2008/87 (SnowWorld). De voorzieningenrechter concludeert dat van arbeidsongeschiktheid ten tijde van de algemene vergadering geen
sprake is.
Zie over deze jurisprudentie kritisch: De Bock 2002 p. 508 l.k. In 2006 is De Bock hier weer wat
positiever over, De Bock 2006.
Rb. Arnhem 29 oktober 2001, JAR 2001/252 (Simmer Europe).
Tot 1 juli 2014 opgenomen in artikel 104 PW (verplaatst bij Wet van 10 juli 2013 tot wijziging
van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij
pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen), Stb.
2013, 302).
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De redactie van artikel 108 lid 4 PW maakt geen onderscheid tussen werknemers- en
werkgeversvertegenwoordigers:
“De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen met de werknemer die lid is van het
bestuur van een pensioenfonds, een verantwoordingsorgaan of een belanghebbendenorgaan.
Indien de werkgever aan het bestuur van een pensioenfonds, een verantwoordingsorgaan of een
belanghebbendenorgaan een secretaris heeft toegevoegd, is de eerste zin op die secretaris van
overeenkomstige toepassing.”

Niet zelden zal een statutair bestuurder namens de werkgever in het ondernemingspensioenfonds zitten. Dit betekent dat, indien die bestuurder ook werknemer is, hij
een beroep kan doen op het opzegverbod ex artikel 108 lid 4 PW. De vraag kan
worden gesteld of deze bescherming ook voor statutair bestuurders is bedoeld. De
positie als vertegenwoordiger van de werkgever in het pensioenfondsbestuur is niet
één op één vergelijkbaar met de positie van leden van de ondernemingsraad en vakbondsleden. Toch wordt geen uitzondering gemaakt voor de statutair bestuurder. In
60
de memorie van toelichting is met betrekking tot deze bepaling het volgende opgenomen:
“De regering is van mening dat het voor een goede uitoefening van de taken van besturen van
pensioenfondsen en van deelnemersraden van belang is dat de leden van het bestuur en de
deelnemersraad onafhankelijk van de werkgever kunnen optreden. Leden van het bestuur of een
deelnemersraad moeten zich op geen enkele wijze geremd voelen in de uitoefening van hun functie.
Door de uitoefening van hun taak als werknemers- of werkgeversvertegenwoordiger in het bestuur
of als werknemersvertegenwoordiger in de deelnemersraad zijn zij als werknemer kwetsbaarder
dan andere werknemers. Daarom is voor deze werknemer een extra rechtsbescherming nodig, als
aanvulling op de gewone arbeidsrechtelijke bescherming van elke werknemer. Voor leden van de
ondernemingsraad bestaat een dergelijke extra rechtsbescherming al. Die is in de vorm van een
algemene benadelingbescherming en een ontslagbescherming opgenomen in artikel 21 van de Wet
op de Ondernemingsraden (WOR) en de artikelen 7:670, 7: 670a en 7:670b van het BW.”
(onderstreping JHB)

De statutair bestuurder is hiervan niet uitgezonderd, wel de directeur-grootaandeelhouder die krachtens artikel 1 Pensioenwet niet valt onder de definitie van ‘werknemer’. Dat is opvallend omdat wel een duidelijk parallel getrokken wordt met
ondernemingsraadleden die ontslagbescherming genieten. Van die extra ontslagbescherming is de statutair bestuurder echter uitgezonderd doordat hij niet valt onder
het werknemersbegrip in de WOR, daardoor geen lid van de ondernemingsraad kan
worden en dus niet onder het opzegverbod van artikel 7:670 lid 4 BW valt.
61

De Voorzieningenrechter in Utrecht heeft in een uitgebreid gemotiveerd vonnis en
onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis geoordeeld dat het opzegverbod inderdaad ook geldt voor de statutair bestuurder. De argumenten van de
vennootschap om te betogen dat de statutair bestuurder door dat opzegverbod niet
beschermd wordt, luidden dat (i) de statutair bestuurder niet onder het begrip
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Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p. 77.
Rb. Utrecht (vzr.) 19 december 2008, JAR 2009/49 (Cuijpers/Albermarle).
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werknemer van de Pensioenwet valt, (ii) de wetgever blijkens de parlementaire
geschiedenis artikel 108 (voorheen 104) Pensioenwet expliciet heeft aangemerkt
als equivalent van artikel 21 WOR zodat die niet voor bestuurders geldt en (iii) dat
de wetgever niet heeft gedacht aan de statutair bestuurder omdat het gelet op de
15 april-arresten niet voor de hand ligt dat de wetgever zonder expliciete overwegingen daartoe een nieuw opzegverbod heeft willen introduceren. De voorzieningenrechter gaat in geen van deze argumenten mee.
Een argument dat niet aan de orde is geweest in deze zaak, althans daarvan blijkt
niet uit de gepubliceerde uitspraak, is dat een ‘inhoudelijk’ opzegverbod niet past bij
de ruime ontslagbevoegdheid van de algemene vergadering (of raad van commissarissen). Het opzegverbod ex artikel 108 PW zou naar mijn oordeel niet van toepassing
moeten zijn op de statutair bestuurder die als werkgeversvertegenwoordiger in het
bestuur van een ondernemingspensioenfonds zit. Naar de huidige stand van de
literatuur en wetgeving is dit echter wel het geval.
De opzegverboden wegens discriminatie
De bestuurder die zijn werkzaamheden op basis van een opdrachtovereenkomst
verricht, zoals vanaf 1 juli 2012 de bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap,
kan niet rekenen op de bescherming van opzegverboden zoals neergelegd in Boek 7
BW. Het arbeidsrecht is op hem immers niet van toepassing.
62

Uit het Danosa-arrest van het Europese Hof volgt dat er desalniettemin opzegverboden zijn die ook een rol spelen bij de beëindiging van een opdrachtovereenkomst.
Het gaat in die zaak om werknemersbescherming voor de bestuurder-opdrachtnemer: de bescherming tegen ontslag tijdens of wegens zwangerschap. Mevrouw
Dita Danosa is bestuurder van een Letse vennootschap. De aandeelhoudersvergadering neemt een ontslagbesluit. Danosa verzet zich tegen dat ontslag wegens strijd
met het Letse ontslagverbod tijdens zwangerschap. Dat ontslagverbod, vergelijkbaar
met ons opzegverbod, geldt voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De
vennootschap stelt zich op het standpunt dat nu Danosa bestuurder is, geen sprake
63
is van een arbeidsovereenkomst, maar van een lastgeving. De Letse wetgeving kent
bepalingen vergelijkbaar met artikel 2:134 en 244 BW; ontslag van een bestuurder
kan te allen tijde. De hoogste Letse rechter stelt twee prejudiciële vragen aan het
Hof: is een lid van een directiecomité van een kapitaalvennootschap een werkne64
mer in de zin van richtlijn 92/85 EG, en zo ja, verzet artikel 10 van die richtlijn zich
tegen een nationale regeling die zonder beperking toestaat dat een bestuurder
wordt ontslagen, ongeacht of zij zwanger is.
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HvJ EU 11 november 2010, JAR 2011/24 (Danosa/LKB).
In Nederland werd de rechtsverhouding tussen bestuurder en vennootschap tot de inwerkintreding van de Wet op de arbeidsovereenkomst ook beschouwd als lastgeving, vgl. hoofdstuk 2,
paragraaf 2.2.1.2.
Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen
ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie (tiende bijzondere
richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG), PbEU 1992 L 348 p. 1-7.
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Het Europese Hof oordeelt dat een lid van het directiecomité werknemer in de zin
van de richtlijn is als dat comité (vergelijkbaar met onze raad van bestuur) (i) diensten
voor die vennootschap verricht, (ii) er integrerend deel van uitmaakt, (iii) de activiteiten gedurende een bepaalde tijd onder het gezag of toezicht van een ander orgaan
van de vennootschap uitoefent en (iv) een vergoeding ontvangt. Of dit in het geval
van Danosa zo is, moet de nationale rechter bepalen. Wel geeft het Europese Hof een
toelichting op het gezagscriterium. Van belang is dat Danosa verantwoording moet
afleggen aan de raad van toezicht en door diezelfde raad ontslagen kan worden zonder
65
dat zij daar zeggenschap over heeft.
Op de tweede vraag antwoordt het Europese Hof dat indien het ontslag voornamelijk
gebaseerd is op haar zwangerschap, sprake is van strijd met artikel 10 van de richtlijn.
66
Een dergelijk ontslag is eveneens in strijd met richtlijn 67/207 (verbod op discriminatie wegens geslacht), ook als de zwangere bestuurder niet als werknemer in de zin
van de richtlijn zou kwalificeren.
Het Nederlands arbeidsrecht kent een opzegverbod wegens zwangerschap (7:646
lid 1 jo lid 5 BW) en een opzegverbod tijdens zwangerschap (artikel 7:670 lid 2 BW)
voor werknemers. Is de Danosa-uitspraak op beide opzegverboden van toepassing
en kan een bestuurder werkneemster die werkt op basis van een opdrachtovereen67
komst zich beroepen op ‘tijdens’- en ‘wegens’-bescherming? Peters gaat er in haar
annotatie van het arrest van uit dat dat het geval is. Ik meen dat het opzegverbod
tijdens zwangerschap niet onder de Europese bescherming valt. Artikel 10 van de
richtlijn luidt – voor zover relevant – als volgt:
1. de Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om ontslag van werkneemsters in
de zin van artikel 2 te verbieden gedurende de periode vanaf het begin van hun
zwangerschap tot het einde van het in artikel 8, lid 1, bedoelde zwangerschapsverlof, behalve in uitzonderingsgevallen die geen verband houden met hun
toestand en overeenkomstig de nationale wetten en/of praktijken zijn toegestaan en, in voorkomend geval, voor zover de bevoegde instantie hiermee heeft
ingestemd;
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Dit lijkt op het criterium dat onze Centrale Raad van Beroep in socialezekerheidszaken aanneemt
om te beoordelen of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het geeft ook een inkleuring van
het bredere gezagscriterium dat wel wordt gebruikt om het bestaan van een arbeidsovereenkomst
te bepalen (vgl. hoofdstuk 1 paragraaf 1.3.1). Het Hof van Justitie EU heeft ook ten aanzien van
Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van
de lidstaten inzake collectief ontslag (PbEU L 225 van 12/08/1998 p. 0016 – 0021) bepaald dat het
werknemersbegrip in die richtlijn de bestuurder omvat, onder verwijzing naar het criterium zoals
opgenomen in het Danosa-arrest: HvJ EU 13 februari 2014, JIN 2014/53, m.nt. Faber (Commissie/
Italië). Faber wijst er in zijn noot terecht op dat de uitsluiting van de statutair bestuurder in de
WMCO in strijd is met richtlijn 98/59. Dit wordt aangepast bij de inwerkingtreding van de Wet
werk en zekerheid (artikel 2 (nieuw) WMCO).
Richtlijn 76/207/EEG van de Raad van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het
arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, PbEU 1976 L 39 p. 40-42.
Annotatie van S.S.M. Peters bij Hof van Justitie EU 11 november 2010, TRA 2011/31.
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2. wanneer een werkneemster in de zin van artikel 2 wordt ontslagen gedurende de
in punt 1 bedoelde periode, dient de werkgever schriftelijk gegronde redenen op
te geven voor het ontslag;
De richtlijn schrijft dus géén zuiver ‘tijdens’ verbod voor: ontslag gedurende de
zwangerschap of het zwangerschapsverlof is verboden, tenzij het ontslag geen verband houdt met de toestand van de werkneemster. Of een bestuurder-werkneemster
met een opdrachtovereenkomst via het Danosa-arrest een beroep toekomt op artikel
7:670 lid 2 BW valt daarmee te bezien. Vast staat dat haar een beroep toekomt op
artikel 7:646 BW. Ook andere gelijke behandelingsregelgeving zal in het verlengde
van het Danosa-arrest toepassing vinden bij een opdrachtovereenkomst. Gedacht kan
worden aan het verbod op onderscheid naar leeftijd of chronische zieke/handicap.
Dit is overigens in lijn met de reikwijdte van de Algemene wet gelijke behandeling. In
die wet wordt immers gesproken van ‘arbeidsverhouding’ en niet van het engere
68
begrip ‘arbeidsovereenkomst’.
Algemeen opzegverbod
Naast de hierboven besproken bijzondere opzegverboden, kent het arbeidsrecht een
algemeen opzegverbod: zonder toestemming van het Uitvoeringsinstituut werk69
nemersverzekeringen (‘UWV’) mag de arbeidsovereenkomst niet worden opgezegd.
Tot 1 juli 2015 is dat verbod neergelegd in het Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen (‘BBA’). Op grond van artikel 6 BBA is een opzegging zonder toestemming van
het UWV vernietigbaar. Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid
wordt het algemene opzegverbod overgeheveld naar artikel 7:671 (nieuw) BW. Op
grond van artikel 7:681 lid 1 (nieuw) BW kan een opzegging zonder toestemming
vanaf 1 juli 2015 leiden tot vernietiging door de rechter of tot de verplichting van de
werkgever een billijke vergoeding te betalen.
Het algemene opzegverbod geldt niet voor bestuurders. Tot 1 juli 2015 is sprake van
een ontheffing op basis van het BBA. Artikel 6 BBA opent de mogelijkheid bij
ministeriële regeling bepaalde (groepen van) werknemers ontheffing te verlenen
van toepassing van dat artikel. Op grond hiervan zijn directeuren van naamloze
70
vennootschappen vanaf 1954 uitgezonderd van de toepassing van het BBA. De
enige motivering voor dit besluit is dat bestuurders van een NV een bijzondere positie innemen. Deze motivering is in 1972, toen de uitzondering werd uitgebreid naar
71
bestuurders van besloten vennootschappen, gelijk gebleven. In 2008 is het besluit
abusievelijk enige tijd ingetrokken geweest. Ook het herstelbesluit kent geen nadere
72
motivering, maar herhaalt slechts de motivering uit 1972. Vanaf 1 juli 2015 is niet
meer zozeer sprake van een ontheffing, maar is direct in artikel 7:671 lid 1 (nieuw)
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Vgl. Kamerstukken II 1990/91, 22 014, nr. 3, p. 6 en 16; Kamerstukken II 1991/92, 22 014, nr. 5, p. 79.
Voorheen directeur RBA, RDA en Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen (CWI) en UWV
Werkbedrijf.
Besluit van 10 december 1954, Stcrt. 242.
Besluit van 21 november 1972, Stcrt. 234.
Dit is hersteld bij besluit van 9 oktober 2008, Stcrt. 199. Het herstel werkt terug tot 25 september
2008, de datum per wanneer abusievelijk was ingetrokken.
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BW opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van de bestuurder zonder toestemming (en zonder zijn instemming) kan worden opgezegd. Zag het ontheffingsbesluit nog uitsluitend op bestuurders van naamloze en besloten vennootschappen,
met ingang van 1 juli 2015 is evenmin toestemming nodig voor het opzeggen van
de arbeidsovereenkomst van een bestuurder van een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of een corporatie (rechtspersonen ten aanzien waarvan de rechter
op grond van Boek 2 BW geen veroordeling tot herstel van de dienstbetrekking kan
uitspreken). Hetzelfde geldt voor bestuurders van vergelijkbare buitenlandse rechts73
personen.
Artikel 6 BBA heeft voornamelijk een beschermingskarakter zo weten we inmiddels
74
uit het NUON/Olbrych-arrest en uitzonderingen moeten restrictief worden uit75
gelegd. De Hoge Raad heeft in het arrest Levison/MAB geoordeeld dat “specifieke
uitzonderingen op de voor werknemers in dienstbetrekking geldende regels met betrekking tot de bescherming tegen ongerechtvaardigd ontslag, […] strikt moeten worden
uitgelegd.” Deze overweging zag specifiek op het BBA en het verbod op het herstel
van de dienstbetrekking. Ook nu de uitzonderingen met de Wet werk en zekerheid
voor meer bestuurders aan de orde zijn, blijft gelden dat de uitzonderingen restrictief moeten worden uitgelegd. Nergens blijkt uit dat de wetgever een breuk met het
Levison/MAB- arrest heeft beoogd.
Bestuurder van een vennootschap naar vreemd recht
In 1995 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat het ontheffingsbesluit ook van toepassing
is op de beëindiging van de arbeidsverhouding van de bestuurder van een vennoot76
schap naar vreemd recht. Bestuurder Bennenbroek had een arbeidsverhouding met
een Belgische vennootschap, Scia, en is van oordeel dat die verhouding niet had
kunnen worden beëindigd zonder vergunning van – toen nog – de RDA. De ontheffing
geldt volgens Bennenbroek uitsluitend voor bestuurder van Nederlandse naamloze
en besloten vennootschappen. De Hoge Raad oordeelt, net als het hof, dat het BBA
op de arbeidsverhouding van toepassing is ook al is Scia geen Nederlandse vennootschap. Omdat het ontheffingsbesluit strekt tot uitvoering van het BBA, is er geen
reden aan te nemen dat het een beperkter toepassingsgebied zou hebben dan het
BBA zelf. Uit het besluit blijkt niet dat het de bedoeling is geweest de reikwijdte
te beperken tot Nederlandse naamloze en besloten vennootschappen. Het ontheffingsbesluit is dus ook van toepassing op de beëindiging van arbeidsverhoudingen
van bestuurders met vennootschappen naar vreemd recht. Als uitzondering neemt
de Hoge Raad aan dat het ontheffingsbesluit niet van toepassing is als de positie
van een bestuurder van een buitenlandse vennootschap zo wezenlijk verschilt van
de positie van een bestuurder van een naamloze of besloten vennootschap naar
Nederlands recht, dat dat verschil zich tegen de toepassing van het besluit verzet.
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Dit betreft codificatie van HR 15 september 1995, NJ 1996, 234, JAR 1995/213 (Bennenbroek/Scia),
zie hierover verder in deze paragraaf.
HR 24 februari 2012, JAR 2012/93 (NUON/Olbrych).
HR 13 november 1992, NJ 1993, 265 m.nt. PAS (Levison/MAB).
HR 15 september 1995, NJ 1996, 234, JAR 1995/213 (Bennenbroek/Scia).
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De Hoge Raad verwijst in dat licht naar het doel en de strekking van het ontheffingsbesluit. Deze verwijzing helpt de praktijk niet veel verder, gelet op de summiere
toelichting. De Bennenbroek/Scia-jurisprudentie wordt met de Wet werk en zekerheid
77
zonder nadere toelichting gecodificeerd. Zoals in hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.2.5 al is
omschreven, is de codificatie niet heel nauwkeurig. In Bennenbroek/Scia gaat het om
bestuurders van een buitenlandse vennootschap wier positie niet wezenlijk verschilt
van bestuurders van Nederlandse vennootschappen. In artikel 7:671 lid 1 sub e (nieuw)
BW is opgenomen dat sprake moet zijn van een bestuurder van een “vergelijkbare
buitenlandse rechtspersoon”.
Bestuurder andere rechtspersoon
Tot de Wet werk en zekerheid is met enige regelmaat de vraag opgekomen of op basis
van het arrest Bennenbroek/Scia ook kan worden betoogd dat bestuurders/werknemers van andere rechtspersonen zoals de stichting of vereniging ook onder het
ontheffingsbesluit vallen. Ook van die bestuurders kan in voorkomend geval immers
worden gezegd dat hun positie niet wezenlijk verschilt van die van bestuurders een
78
vennootschap. Met name Van der Ham heeft hiervoor gepleit. Hoewel ik het met
hem eens ben dat er weinig verschil is tussen een stichtingsbestuurder van een groot
academisch ziekenhuis en de bestuurder van een farmacieconcern met een vennootschapsstructuur, meen ik toch dat het ontheffingsbesluit niet (te) extensief moet
worden uitgelegd, mede gelet op het eerder aangehaalde Levison/MAB-arrest. Een
extensieve uitleg zou eraan voorbij gaan dat uitzonderingen op werknemersbescher79
ming strikt moet worden uitgelegd. Verburg rekt de mogelijke werking van het
Bennenbroek/Scia-arrest nog verder op dan Van der Ham door in het oordeel van de
Hoge Raad te lezen dat het ontheffingsbesluit ook van toepassing is op een leidinggevende die zich in een vergelijkbare positie bevindt als de bestuurder van de NV of BV.
Die lezing is (veel) te extensief gelet op het beschermingskarakter van het BBA en de
Levison/MAB-uitspraak. In lagere rechtspraak wordt aangenomen dat artikel 6 BBA
80
gewoon geldt voor stichtings- en verenigingsbestuurders.
Inmiddels heeft de Wet werk en zekerheid het pleit beslecht. Toestemming van het
UWV is niet nodig voor bestuurders van rechtspersonen van wie herstel van de
arbeidsovereenkomst op grond van Boek 2 BW niet mogelijk is. Het gaat om de NV, de
81
BV, de vereniging, de onderlinge waarborgmaatschappij en de coöperatie. De ratio
is dat het niet aan de overheid is te oordelen voor de vraag of de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd als het bevoegde orgaan heeft besloten dat de bestuurder niet kan aanblijven. Deze ratio is niet terug te vinden in toelichtingen op het de
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Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 2 (het in te voegen art. 7:671 lid 1 sub e BW).
Van der Ham 2008a en de aldaar genoemde literatuur. Zijn analyse van het Bennenbroek/Sciaarrest is grondig, maar de conclusie deel ik niet.
Verburg 2008 en Verburg 2013. Hij betoogt dit met name in het kader van het afsplitsen van
functies. Zie hierover onder 6.2.4.
Vgl. Ktr. Dordrecht 12 februari 2009, JOR 2009/155 (‘t Hellegat/X.) en Rb. Venlo (ktr) 22 april 2009,
JOR 2009/ 156 m.nt. Witteveen, JAR 2009/138, JOR 2009/156 (St. Wel.Kom).
Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 8 (nota van wijziging), p. 16.
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ontheffingsbesluiten (vlg. hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.2.1 en 2.2.2.5). Voor de opzegging
van de arbeidsovereenkomst met de stichtingsbestuurder is dus nog steeds toestemming van het UWV nodig.
De gewezen bestuurder
Een andere regelmatig terugkerende vraag is of voor het arbeidsrechtelijk ontslag
van de gewezen bestuurder een vergunning van het UWV nodig is. Het ontheffingsbesluit noch de Wet werk en zekerheid geeft hierover uitsluitsel. Evenmin is sprake
van richtinggevende jurisprudentie. In 1996 heeft De Boode een helder en duidelijk
82
overzicht gegeven van de op dat moment bestaande standpunten in de literatuur.
De voor- en tegenstanders van het handhaven van de ontheffing zijn dan getalsmatig
ongeveer gelijk. De Boode concludeert dat een vergunning vereist is als partijen na
het vennootschapsrechtelijk ontslag een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan. In
andere gevallen blijft het ontheffingsbesluit gelden. In recentere literatuur wordt dat
standpunt met enige nuancering nog steeds gevolgd.
Naar de huidige stand van de literatuur geldt dat er géén vergunning voor de gewezen bestuurder nodig is als na het vennootschapsrechtelijk ontslag geen andere
83
invulling is gegeven aan de arbeidsovereenkomst. Of anders gezegd: als de arbeidsrechtelijke beëindiging nog samenhangt met de vennootschapsrechtelijke beëindi84
ging. Vrijwel alle auteurs verwijzen ter onderbouwing van hun standpunt naar het
in paragraaf 6.10.1 nader te bespreken Atlantic Nominees-arrest waarin is beslist dat
de rechtbank ook de bevoegde rechter blijft als de vennootschapsrechtelijke band al
85
is geslaakt. Alleen Van der Ploeg & Van den Heuvel stellen zich op een afwijkend
standpunt: na een vennootschapsrechtelijk ontslag is een vergunning nodig om op
te zeggen. Dat is de consequentie van de dubbele rechtsbetrekking. Hun standpunt
overtuigt niet, mede gelet op het Atlantic Nominees-arrest.
Ook in, schaarse, lagere uitspraak komt de rechter tot het oordeel dat de gewezen
bestuurder nog steeds onder het ontheffingsbesluit valt en er dus geen ontslagvergun86
ning nodig is. Een Rotterdamse uitspraak is illustratief. Het gaat om een bestuurder
die zelf zijn positie neerlegt onder uitdrukkelijke handhaving van het dienstverband.
Vervolgens wordt in een algemene vergadering alsnog een ontslagbesluit genomen
dat ziet op zowel de vennootschapsrechtelijke kant als de arbeidsovereenkomst. De
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De Boode 1996.
Verburg 1998a, Duk 2006, De Bock 2002. Zie ook A-G Timmerman in zijn conclusie voor HR
3 februari 2006, JAR 2006/66 (Seebregts/NH Corporate Training), par. 2.3: dat Seebregts tijdens
de arbeidsrechtelijke opzegging geen bestuurder meer was doet niet ter zake omdat de betrokken arbeidsovereenkomst in verband stond met het bestuurderschap van Seebregts.
Huizink 2001.
Van der Ploeg & Van den Heuvel 1999, p. 26.
Rb. Haarlem 14 september 2004 (vzr.), JOR 2004/295, RAR 2005/9 (Van de Kamp/IFRF Research) en
Rb. Rotterdam (ktr. vzr.) 7 en 14 december 2004, JOR 2005/83, JAR 2005/39 (Vorstenburg/Heijmans).
De Voorzieningenrechter Haarlem wijst er met zoveel woorden op dat het anders wel erg makkelijk wordt voor de bestuurder om onder het ontheffingsbesluit uit te komen: hij kan zijn bestuurderschap neerleggen en verkrijgt zo BBA bescherming. Deze redenering gaat na de 15 april-arresten
uiteraard niet meer op. Legt de bestuurder zijn bestuurderschap neer, dan heeft hij ook zijn
arbeidsovereenkomst beëindigd.
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bestuurder/werknemer start vervolgens een kort geding waarin hij loondoorbetaling
vordert. Hij wendt zich daartoe tot de kantonrechter als voorzieningenrechter. Kern
van zijn stelling is dat hij door het neerleggen van zijn bestuurderschap een gewone
werknemer is geworden zodat de kantonrechter bevoegd is en het BBA van toepassing is. De kantonrechter verklaart zich onder verwijzing naar het Atlantic Nominees
arrest onbevoegd en verwijst de zaak naar de voorzieningenrechter van de sector
civiel. Die krijgt vervolgens te oordelen over de toepasselijkheid van het BBA. Onder
verwijzing naar ‘gezaghebbende literatuur’ oordeelt de voorzieningenrechter dat ook
de gewezen bestuurder (ongeacht of zij zelf hun functie hebben neergelegd of niet)
valt onder het ontheffingsbesluit en dus geen aanspraak kan maken op de bescherming van het BBA. Alleen als de bestuurder tevens een andere functie in de onderneming van de vennootschap (of in de onderneming van een met haar verbonden
vennootschap) vervult, dan wel indien partijen na het vennootschapsrechtelijk
ontslag de relatie feitelijk gedurende bepaalde tijd hebben gecontinueerd, kan dit
87
anders zijn.
In 2012 oordeelt de Rechtbank Rotterdam anders en neemt tot uitgangspunt dat
88
het BBA wel van toepassing is nadat het bestuurderschap is geëindigd. Het betreft in
die zaak een tijdens de opzegtermijn gegeven ontslag op staande voet. Het bestuurderschap was al geëindigd door het ontslagbesluit, de arbeidsovereenkomst zou
eindigen na ommekomst van de opzegtermijn. De aangevoerde dringende reden
houdt geen stand en de rechtbank oordeelt dat het ontslag op staande voet
vernietigbaar is vanwege het ontbreken van een dringende reden. De vennootschap
heeft evenwel de toepasselijkheid van het BBA niet weersproken en heeft – desgevraagd – eveneens verklaard dat voor haar de al dan niet toepasselijkheid van het
BBA niet uitmaakte. De rechtbank gaat daarmee uit van vernietigbaarheid. Gelet op
deze proceshouding van partijen, zou ik deze uitspraak niet willen zien als een
aanwijzing dat gewezen bestuurders na het ontslagbesluit op grond van het algemene
opzegverbod ontslagbescherming genieten.
De vraag of een ontslagvergunning nodig is zal zich met name voordoen als de
arbeidsrechtelijke relatie in stand is gebleven vanwege een bijzonder opzegverbod.
Vervalt het opzegverbod, dan kan de arbeidsrechtelijke relatie alsnog worden beëindigd. Naar de heersende leer is er dan dus geen ontslagvergunning nodig, tenzij
partijen na het bestuurderschap een andere invulling aan de arbeidsovereenkomst
hebben gegeven. Dit zal in geval van een opzegverbod niet snel aan de orde zijn, wel
indien partijen zijn overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst voortduurt, bijvoorbeeld omdat de gewezen bestuurder een andere functie binnen het bedrijf of
concern gaat bekleden. Wat nu te denken van het geval waarin de arbeidsovereenkomst voortduurt in verband met een opzegverbod wegens ziekte en in het kader
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Vgl. Hof Leeuwarden 18 oktober 2011, JAR 2011/314 (Kers/De Heks). Het ging hier niet om de toepasselijkheid van het BBA, maar om de bevoegde rechter. Omdat de arbeidsovereenkomst na het
ontslag als bestuurder nog 6,5 jaar heeft voortgeduurd en partijen andere afspraken hadden
gemaakt over de werkzaamheden oordeelde het hof dat er geen rechtens relevant band meer was
tussen het bestuurderschap en de arbeidsovereenkomst.
Rb. Rotterdam 8 augustus 2012, JAR 2012/237 (Vermeer/DPW).
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van de re-integratieverplichtingen die op partijen rusten, de gewezen bestuurder
89
andere werkzaamheden verricht. Ik zou menen dat zolang de passende werkzaamheden die de bestuurder verricht in het kader van de re-integratie, niet de bedongen
90
arbeid is geworden, géén ontslagvergunning nodig is.
Overigens geldt wel dat een gewezen bestuurder onder de werkingssfeer van een
algemeen verbindend verklaarde cao kan komen te vallen door het eindigen van het
91
bestuurderschap. Hetzelfde geldt voor de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds. Hier zit een zekere logica in. Cao’s kennen doorgaans een werkingssfeerbepaling. Vaak worden bestuurders, andere hoge managementfunctionarissen
of werknemers met een salaris boven een bepaalde grens uitgesloten van de werking
van de cao. Vervalt de hoedanigheid van de betreffende werknemer (bijvoorbeeld
doordat het bestuurderschap eindigt) en is voor het overige voldaan aan de vereis92
ten van toepasselijkheid van de cao, dan gaat de cao gelden. Vanuit het oogpunt van
het cao-recht is dit juist en consistent. Gelet op de rechtspraak die de gewezen
bestuurder als bestuurder blijft behandelen waar het gaat om zijn rechtspositie, vind
ik het minder voor de hand liggen dat door het ontslag als bestuurder een cao van
toepassing wordt. Zeker indien sprake is van een standaard-cao kan dit leiden tot (voor
de bestuurder) ongewenste gevolgen omdat de bepalingen in de individuele arbeidsovereenkomst die afwijken van de cao nietig zijn en vervangen worden door de caobepaling. Ik zou dan ook menen dat hier niet de systematiek van het cao-recht
bepalend moet zijn, maar de rechtspraak over de positie van de gewezen bestuurder.
Bovenstaande analyse verandert niet door de overbrenging van het algemeen
opzegverbod van het BBA naar het BW per 1 juli 2015.
Bestuurder in dienst van een groepsvennootschap
Ook is het de vraag of het ontheffingsbesluit geldt als de bestuurder in dienst is bij een
andere vennootschap dan waar hij bestuurder is, bijvoorbeeld bij een dochter of een
andere groepsmaatschappij. In het ontheffingsbesluit staat dat ontheffing wordt verleend voor “de bestuurders van naamloze en besloten vennootschappen”. Het besluit
specificeert niet dat de ontheffing alleen geldig is als er de arbeidsverhouding bestaat
met de betreffende vennootschap. Aangezien sprake is van een uitzondering op een
beschermende regeling (het algemene opzegverbod), moet deze restrictief worden uit93
gelegd. Het kan niet de bedoeling zijn dat de ontheffing geldt voor elke werknemer
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Ik ga uit van een geval van ‘echte ziekte’.
De vraag wanneer passende arbeid bedongen arbeid is geworden is overigens niet eenvoudig te
beantwoorden, ook niet voor ‘gewone’ werknemers. Zie Kruit & Van Vliet 2011 en Van der Ham &
Zaman 2011, HR 30 september 2011, JAR 2011/274 (Kummeling/Oskam) en Van Slooten 2013.
Hof Den Bosch 14 februari 2012, JAR 2012/89 (Chantal Trans).
Een vergelijkbare situatie ontstaat als op enig moment blijkt dat er nooit een (geldig) benoemingsbesluit is geweest en de bestuurder dus nooit daadwerkelijk bestuurder is geweest. Vgl.
hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.1.1.
HR 24 februari 2012, JAR 2012/93 (NUON/Olbrych) en HR 13 november 1002, NJ 1993, 265 m.nt. PAS
(Levison/MAB).
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die waar dan ook (binnen het concern) een bestuurderschap heeft. Als het de bedoeling zou zijn geweest dat de ontheffing geldt voor elke bestuurder die een arbeidsovereenkomst heeft met de vennootschap of een groepsvennootschap, dan had dat
in het ontheffingsbesluit moeten staan. Bij het opnieuw vaststellen van het onthef94
fingsbesluit in 2008 is géén wijziging in de reikwijdte opgenomen. De Wet werk en
zekerheid wijzigt de reikwijdte evenmin in deze zin. In de literatuur en jurisprudentie
95
is hierover ook weinig onduidelijkheid.
Arbeidsverhouding
Volledigheidshalve merk ik op dat het ontheffingsbesluit, net als het BBA zelf, verwijst naar arbeidsverhouding, en niet naar arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat ook
een (beurs)bestuurder die zijn werkzaamheden verricht op basis van een opdrachtovereenkomst valt onder het ontheffingsbesluit zodat geen vergunning van het UWV
nodig is. Zodra het algemene opzegverbod is opgenomen in het BW geldt dat het verbod alleen geldt voor arbeidsovereenkomsten. De bestuurder die zijn werkzaamheden
op basis van een opdrachtovereenkomst verricht heeft daarmee dus niets te maken.
6.2.3

Anders overeengekomen

De arbeidsovereenkomst tussen bestuurder en vennootschap duurt ondanks een
ontslagbesluit voort als partijen dat zijn overeengekomen. Deze uitzondering spreekt
voor zich. Als partijen met elkaar verder willen maar om wat voor reden het bestuurderschap niet meer aan de orde is, dan staat het hun vrij dat overeen te komen. Ik
meen dat ook aan de start van de relatie partijen kunnen overeenkomen dat een
toekomstig vennootschapsrechtelijk ontslag niet het arbeidsrechtelijk ontslag mee96
brengt. Niet veel vennootschappen zullen tot zo’n afspraak zijn genegen. In sommige gevallen kan het echter wel aan de orde zijn, bijvoorbeeld in het geval van een
concernwerknemer. Soms is het statutair bestuurderschap van een vennootschap één
van de functies die de werknemer gedurende een langer dienstverband bekleedt.
Een enkele keer komt het in de praktijk voor dat een ‘functioneel bestuurder’ (zie
hierover 6.2.4) wordt benoemd en partijen in het geheel niet wensen de ontslagbescherming te verminderen. Ook dan wordt wel eens vooraf overeengekomen dat het
ontslagbesluit niet ook het einde van de arbeidsovereenkomst met zich brengt.
Wil de werkgever na het vennootschapsrechtelijk ontslag de arbeidsovereenkomst
beëindigen, dan gelden de regels voor gewezen bestuurders (rechtbank is bevoegd
en het BBA is niet van toepassing), tenzij partijen na het vennootschapsrechtelijk
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In lagere rechtspraak is wel geoordeeld dat in dit soort gevallen het ontheffingsbesluit niet geldt en
een vergunning moet worden aangevraagd, vgl. Hof Den Haag 2 mei 1975, NJ 1976, 566 (Cyanamid/
Kalmbach).
Bij wijze van voorbeeld wijs ik op de uitspraak van de Rb. Gelderland (vzr.) 6 november 2014, JAR
2015/5 (Langeslag/VSE). De bestuurder van een aantal vennootschappen heeft een arbeidsovereenkomst met de coöperatie die enig aandeelhouder van de vennootschappen is. Voor beëindiging van
de arbeidsovereenkomst is een vergunning nodig ex art. 6 BBA, aldus de voorzieningenrechter.
Anders Boontje & Loonstra 2006 die menen dat het uitsluitend kan gaan om een afspraak in het
kader van het naderende ontslag.
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ontslag nog een andere inhoud aan de arbeidsovereenkomst hebben gegeven, bijvoorbeeld doordat de gewezen bestuurder daadwerkelijk een andere functie is gaan ver97
richten.
Deze uitzondering geldt ook voor het geval de bestuurder zijn bestuurderschap
neerlegt. In Bartelink/Ciris overweegt de Hoge Raad immers:
“ook de ontslagneming door de statutaire bestuurder in beginsel tot gevolg heeft dat zijn dienstbetrekking eindigt. Daaruit vloeit tevens voort dat niet kan worden aanvaard dat de bestuurder, die
zijn functie neerlegt, die ontslagneming eenzijdig kan beperken tot het verlies van de hoedanigheid
van bestuurder van de vennootschap met instandhouding van de dienstbetrekking.”
(onderstreping JHB)

Hieruit volgt dat ook tussen partijen kan worden overeengekomen dat de bestuurder
wel uitsluitend het bestuurderschap kan neerleggen. Ook dit kan zowel op voorhand
als ten tijde van de ontslagneming kan worden overeengekomen. De Hoge Raad heeft
in de 15 april-arresten er duidelijk voor gekozen ontslag door de bestuurder en ontslag
door de vennootschap gelijk te behandelen; er is geen goede reden om aan te nemen
98
dat hetzelfde hier niet voor geldt. Wel moet de afspraak duidelijk zijn gemaakt.
6.2.4

De derde uitzondering?

Seebregts/NH Corporate Training
Na de 15 april-arresten uit 2005 kreeg de Hoge Raad begin 2006 opnieuw een zaak
99
over de ontslagname door een statutair bestuurder voorgelegd. Hoewel het cassatieberoep onder verwijzing naar de 15 april-arresten en met toepassing van artikel 81
RO is verworpen, is de conclusie van (opnieuw) advocaat-generaal Timmerman
interessant. De casus lijkt op die van Bartelink/Ciris: ook Seebregts is een statutair
bestuurder die – voordat hij als zodanig is benoemd – al als titulair commercieel
directeur werkzaam was bij NH Corporate BV. Op enig moment legt Seebregts zijn
functie als statutair bestuurder neer en houdt hij zich beschikbaar voor zijn “reguliere
(bedrijfsmatige) werkzaamheden”. De werkgever zegt vervolgens op zonder vergunning van het UWV. Partijen procederen over de vraag of de arbeidsovereenkomst nu
wel of niet is geëindigd. In het cassatiemiddel voert Seebregts aan dat nadat hij zijn
bestuurderschap had neergelegd het BBA van toepassing is geworden en opzegging
zonder toestemming van het UWV dus niet aan de orde was. Ten tweede voert hij
aan dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de functies van commercieel en
statutair directeur onlosmakelijk met elkaar waren verbonden waardoor een aparte
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Zie voor een voorbeeld de eerder aangehaalde uitspraak van Hof Leeuwarden 18 oktober 2011, JAR
2011/314 (Kers/De Heks). Het Hof oordeelde (over de bevoegde rechter) dat de arbeidsovereenkomst
na het ontslag als bestuurder nog 6,5 jaar heeft voortgeduurd en partijen andere afspraken hadden
gemaakt over de werkzaamheden zodat er geen rechtens relevante band meer was tussen het
bestuurderschap en de arbeidsovereenkomst.
Vgl. Rb. Rotterdam 23 juli 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:6351 (Arturo/Riva) waarin de rechtbank
oordeelt dat van wilsovereenstemming tot het maken van andersluidende afspraken geen sprake is.
HR 3 februari 2006, JAR 2006/66 (Seebregts/NH Corporate Training).
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opzegging van de arbeidsovereenkomst, strekkende tot het uitoefenen van de functie van commercieel directeur, niet was vereist en de vennootschap de arbeidsovereenkomst met Seebregts rechtsgeldig kon opzeggen zonder toestemming als bedoeld
in artikel 6 van het BBA.
Advocaat-generaal Timmerman gaat in zijn conclusie in op de vraag naar de (on)splitsbaarheid van de hoedanigheid van bestuurder en werknemer. De advocaat-generaal
betoogt dat een onderscheid tussen werkzaamheden die iemand als bestuurder verricht en werkzaamheden die iemand als werknemer verricht niet goed te maken is
en tot juridische complicaties en procedures zal leiden. Maar, aldus nog steeds
Timmerman, in uitzonderlijke situaties kan er wel degelijk een reden zijn voor splitsing
van beide posities. Hij verwijst in dit verband naar de kanttekening die Ten Have bij
100
de 15 april-arresten heeft gemaakt. Ten Have wijst in zijn commentaar op de mogelijkheid dat het statutair bestuurderschap bij de uitoefening van werkzaamheden geen
werkelijke rol speelt. In dat geval zou er volgens de advocaat-generaal wel reden voor
een splitsing kunnen zijn. Deze overweging helpt Seebregts niet. Het enkele feit dat
al een arbeidsovereenkomst bestaat voordat het bestuurderschap om de hoek komt,
is onvoldoende om als aanknopingspunt voor splitsing aan te nemen, zo stelt de advocaat-generaal. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep onder verwijzing naar de
101
15 april-arresten en artikel 81 RO.
Het lijkt alsof de advocaat-generaal hier nog een uitzondering op de door de Hoge
Raad geformuleerde hoofdregel ‘ontslag is ontslag’ voorstelt. Niet alleen een wettelijk
ontslagverbod of een andersluidende partijafspraak kan maken dat een ontslagbesluit of een ontslagname niet tevens de arbeidsovereenkomst doet eindigen, ook in
het geval het bestuurderschap geen rol van betekenis heeft en het wegvallen daarvan voor de functie, het takenpakket en de arbeidsvoorwaarden geen betekenis heeft,
zou splitsing van het arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke ontslag aan de
orde kunnen zijn. Deze uitzondering had ook in Bartelink/Ciris aan de orde kunnen
komen. Ook daar is immers door de bestuurder aangevoerd dat hij na het neerleggen
van zijn bestuurderschap nog de ‘gewone’ management werkzaamheden kon en wilde
uitvoeren. Deze – door Ciris onvoldoende weersproken – stelling heeft de voorzienin102
genrechter immers uitdrukkelijk laten meewegen in zijn oordeel.
Het is de vraag wat met deze ‘derde uitzondering’ bereikt wordt, zo die al moet worden aangenomen. In de 15 april-arresten is immers niet meer beslist dan dat het
ontslagbesluit ook de arbeidsovereenkomst beëindigt. Er is niet beslist dat de rechtsbetrekking tussen bestuurder en vennootschap altijd onsplitsbaar is. Er is evenmin
beslist dat als de arbeidsovereenkomst in stand blijft (omdat er sprake is van een

100 Ten Have 2005.
101 Zie Duk 2013a over de betekenis van het door de Hoge Raad verwerpen van een cassatieberoep op
grond van art. 81 RO.
102 Rb. Amsterdam (vzr.) 9 oktober 2003, JAR 2003/275, JOR 2004/6 (Bartelink/Ciris).
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uitzondering) de volle ontslagbescherming van toepassing is op de achtergebleven
arbeidsovereenkomst (zie hetgeen hiervoor is opgemerkt over de gewezen bestuurder). In de lagere rechtspraak en de literatuur wordt dit onderscheid niet altijd helder
gemaakt en lijkt de gedachte te hebben postgevat dat met de derde uitzondering niet
alleen kan worden bereikt dat het ontslagbesluit niet meteen ook de beëindigingshandeling voor de arbeidsovereenkomst is, maar ook dat vervolgens volle ontslagbescherming van toepassing is. Dat volgt niet uit de 15 april-arresten, ook niet als een
‘derde uitzondering’ wordt aangenomen. Een ‘vollere’ ontslagbescherming zou pas aan
de orde komen als partijen na het vennootschapsrechtelijke ontslag daadwerkelijk
invulling geven aan die andere functie en daarna een beëindiging wordt nagestreefd.
Lagere rechtspraak
In de lagere rechtspraak is een enkele keer aangenomen dat de 15 april-arresten geen
toepassing vinden omdat bestuurstaken kunnen worden afgesplitst. De Voorzienin103
genrechter Amsterdam oordeelde in 2007
dat in het midden kan blijven of
betrokkene daadwerkelijk als statutair bestuurder was benoemd omdat het statutair bestuurderschap was beperkt tot enkel formele verantwoordelijkheden en geen
sprake was van wezenlijke taken als bestuurder, geen betrokkenheid bestond bij
beleidsbeslissingen en gedurende het statutair bestuurderschap het takenpakket
veranderd was zonder dat dat invloed had op het bestuurderschap. Slechts 20%
van de tijd zou betrokkene hebben besteed aan het statutair bestuurderschap van
ongeveer twintig vennootschappen, zodat slechts een zeer klein deel van zijn werkzaamheden zag op het bestuurderschap van de vennootschap waar hij in dienst was.
De voorzieningenrechter oordeelt vervolgens dat op grond van deze omstandigheden
aan de bestuurder “op gronden van redelijkheid en billijkheid de aan een werknemer
toekomende bescherming bij ontslag niet [kan] worden onthouden, zodat een uitzondering
dient te worden gemaakt op voormeld beginsel [de hoofdregel uit de 15 april-arresten,
JHB] bij ontslag van een statutair bestuurder.” De voorzieningenrechter verbindt aan de
splitsbaarheid dus de consequentie dat de bestuurder de volledige ontslagbescherming geniet. Naar mijn oordeel is dat onjuist.
104

Een klein jaar later komt de vraag opnieuw aan de orde bij de Kantonrechter Venlo.
De kantonrechter komt niet toe aan een beantwoording van de splitsingsvraag vanwege het ontbreken van een geldig benoemingsbesluit, maar wijdt er wel een aantal
overwegingen aan waaruit blijkt dat hij heeft onderzocht of sprake is van een ‘echt’
bestuurderschap of een ‘functioneel’ bestuurderschap. De Voorzieningenrechter
105
Amsterdam krijgt in 2010 nogmaals te oordelen over de splitsingsuitzondering.
Opnieuw lijkt de Voorzieningenrechter Amsterdam de splitsingsuitzondering te aanvaarden, maar oordeelt dat niet is gebleken dat de bestuurder geen daadwerkelijke
invulling aan het bestuurderschap heeft gegeven. Wat de consequentie zou zijn
geweest als dat wel het geval is (volle ontslagbescherming of niet), blijft onuitgesproken.

103 Ktr. Amsterdam (vzr.) 16 mei 2007, JAR 2007/176 (Duijves/Pan European Crossing Networks).
104 Rb. Roermond (ktr.) 5 februari 2008, JAR 2008/85 m.nt. Beltzer (Verstraaten/Flextronics).
105 Rb. Amsterdam (vzr.) 2 maart 2010, JAR 2010/102 (Schiet/Bestford).
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De Kantonrechter Groningen (vzr.) overweegt in 2010 onder verwijzing naar het
Seebregts-arrest dat de 15 april-arresten niet meebrengen dat geen andere uitzonderingen mogelijk zijn. Vervolgens overweegt de kantonrechter dat in deze zaak het
statutair bestuurderschap bij de uitoefening van de werkzaamheden geen werkelijke
rol speelt. De kantonrechter baseert dat onder meer op de omstandigheid dat de
werknemer/bestuurder in kwestie verantwoording diende af te leggen aan een
business unit director die zelf geen statutaire positie binnen de vennootschap had.
De kantonrechter oordeelt dat daarom een gerede kans bestaat dat in een bodemprocedure wordt geoordeeld dat met het ontslagbesluit géén einde is gekomen aan de
arbeidsovereenkomst, ook nu geen ontslagvergunning is gevraagd of gekregen. In
107
2013 heeft de Rechtbank Oost-Nederland het beroep van een bestuurder op de
‘derde uitzondering’ verworpen en geoordeeld dat deze uitzondering (nog) niet door
de Hoge Raad is aanvaard. Ook hier leek de toepasselijkheid van het BBA de inzet
te zijn.
‘De derde uitzondering’ en differentiatie in ontslagbescherming
Ook in de literatuur wordt de ‘derde uitzondering’ vaak besproken in het kader van
differentiatie van ontslagbescherming: sommige bestuurders zijn geen ‘echte’ bestuurders en is het niet onredelijk op hen andere regels toe te passen dan op gewone
werknemers? Deze onredelijkheid kan twee kanten op. Enerzijds is er de casus die
108
Timmerman (in navolging van Ten Have) voor ogen had. Die casus ging niet zozeer
over ontslagbescherming, maar eerder over een vennootschap die geconfronteerd zou
kunnen worden met een gelukzoekende bestuurder. Een bestuurder die zijn functie
prima zonder het statutair bestuurderschap zou kunnen vervullen, maar het ontslag
uit de statutaire functie aangrijpt om een (contractuele) ontslagvergoeding te incas109
seren en hierin wordt gesteund door de onsplitsbaarheid. Dit is naar mijn oordeel
een uitzonderingsgeval. Is het ongewenst dat de arbeidsrechtelijke band wordt
verbroken, dan kunnen partijen anders overeenkomen (de tweede uitzondering).
Wil de bestuurder dat niet en ziet hij zijn kans schoon om met een vergoeding te
vertrekken, dan is dat inderdaad in zekere zin onbedoelde ‘bijvangst’ van de 15 aprilarresten, maar wel van een zeer uitzonderlijk karakter. Mijns inziens vormt dit geen
rechtvaardiging voor een derde uitzondering.
Anderzijds wordt wel betoogd dat in sommige gevallen het bestuurderschap geen
daadwerkelijke invulling kent. De werknemer heeft in dat geval een reguliere functie
die hij prima zonder statutair bestuurderschap kan uitoefenen, maar om praktische
redenen is hij toch benoemd. In die gevallen is het de vraag of het terecht is dat zo’n
bestuurder ook geconfronteerd wordt met verminderde ontslagbescherming (en met
de aansprakelijkheden die bij het bestuurderschap horen). Zoals al eerder opgemerkt,
110
Van Uden heeft deze bestuurder de functionele bestuurder genoemd. Het gaat mijns

106 Rb. Groningen (ktr. vzr.) 16 september 2010, RAR 2011/139 (Sijs/LPF).
107 Rb. Oost-Nederland 20 maart 2013, JAR 2013/132 m.nt. Wiersma (Sensient/Broekhuis).
108 Vgl. conclusie A.-G. Timmerman voor HR 3 februari 2006, JAR 2006/66, paragraaf 2.7 inclusief
verwijzing naar Ten Have 2005.
109 Zie Ten Have 2005 en Verburg 2013.
110 Van Uden 2006.
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inziens in die gevallen niet zozeer om de vraag of de 15 april-arresten van toepassing
zijn, maar meer om de vraag of de verminderde ontslagbescherming in die gevallen
terecht is.
Het rechtsgevoel dat sommige bestuurders dermate weinig verschillen van gewone
werknemers dat een uitgeklede bescherming niet terecht is, is begrijpelijk maar staat
los van de 15 april-arresten. Voor een onderscheid naar ‘soorten bestuurders’ is
evenmin een grond te vinden in het vennootschapsrecht. Boek 2 BW kent maar één
bestuurder. Het arbeidsrecht sluit wat de positie van bestuurders betreft volledig aan
bij de in Boek 2 BW gebruikte terminologie en definities. Ik zie daarin geen ruimte tot
differentiatie. Alleen voor de bestuurder van een beursvennootschap is expliciet
opgenomen dat zijn rechtspositie niet arbeidsrechtelijk is. Niet meer en niet minder.
Een ander aanknopingspunt tegen het aanvaarden van de mogelijkheid dat sommige
bestuurders aan een ander ontslagregime zijn ontworpen dan ‘echte’ bestuurders
vind ik in de rechtspraak over bestuurdersaansprakelijkheid, en dan met name de
aansprakelijkheid van trustbestuurders jegens derden (de externe bestuurdersaansprakelijkheid). In 2011 heeft de Hoge Raad bevestigd dat de maatstaf ‘ernstig
verwijtbaar handelen’ bij de beantwoording van de vraag of de bestuurder zijn taak
behoorlijk heeft vervuld voor een trustbestuurder op dezelfde wijze moet worden
111
aangelegd als bij een ‘gewone’ bestuurder. Advocaat-generaal Keus wijst er in zijn
conclusie (paragraaf 2.21) op dat trustkantoren en -directeuren weinig autonomie
hebben en dat het beleid van de vennootschap wordt gevormd door directe of
indirecte aandeelhouders. De trustdirecteuren zijn sterk afhankelijk van de vennootschappen die zij beheren en de activiteiten en werkzaamheden zijn beperkt en van
administratieve en uitvoerende aard. In paragraaf 2.22 schrijft A-G Keus:
“Doorgaans wordt aangenomen dat voor bestuurders van afhankelijke groepsmaatschappijen,
waarin de (in)directe aandeelhouder een instructiemacht heeft, geen zwaardere of juist lichtere
aansprakelijkheidsregels gelden, zodat het hiervoor geschetste kader van bestuurdersaansprakelijkheid ook van toepassing is op trustdirecteuren die als statutair bestuurder van een doelvennootschap optreden. Trustkantoren en hun vertegenwoordigende directeuren kunnen zich
in de regel niet disculperen met de enkele stelling dat zij slechts formeel, louter instrumenteel
bestuurder zijn.”
112

Het hof had in deze zaak (r.o. 3.19) er op gewezen dat het niet aanvaardbaar zou zijn
dat een bestuurder zich jegens een derde kan beroepen op een bij overeenkomst (de
overeenkomst van opdracht op basis waarvan de trustwerkzaamheden worden
verricht) aangebrachte beperking van zijn taken of verantwoordelijkheden. Hiermee
is direct een argument gegeven waarom analoge toepassing van deze redenering
op de ‘niet echte’ bestuurder niet helemaal opgaat: daar zijn immers geen derden bij
betrokken.

111 HR 8 juli 2011, JOR 2011/285 m.nt. Tekstra (Intertrust/Belastingdienst).
112 Hof Amsterdam 21 juli 2009, JOR 2009/314 m.nt. Tekstra (MeesPierson Trust/Belastingdienst).
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Toch ben ik van oordeel dat het niet op basis van feiten en omstandigheden zo kan
zijn dat een bestuurder die rechtsgeldig benoemd is, niet als bestuurder wordt
behandeld als hij ontslagen wordt. Een ‘bestuurder’ die nooit rechtsgeldig is benoemd,
maar zich wel zo gedraagt, wordt immers ook niet beschouwd als bestuurder. Het
omgekeerde kan dan ook niet aan de orde zijn. Daar komt bij dat indien de feiten
en omstandigheden bepalen welk ontslagregime van toepassing is, de praktijk wordt
opgezadeld met een extra dimensie bij het ontslag van een bestuurder die alleen
maar tot meer rechtsonzekerheid en procedures kan leiden. Met Verburg ben ik het
113
eens dat dan sprake zou zijn van een glijdende schaal. Voor een ontslagbescherming op maat valt wellicht op rechtspolitieke gronden iets te zeggen, maar dan zou
dat wettelijk geregeld moeten worden. Zoals de bestuurder van beursvennootschappen uit het arbeidsrecht is getild, zou bijvoorbeeld wettelijk kunnen worden
bepaald dat een bestuurder van een groepsvennootschap arbeidsrechtelijk gezien
als ‘gewone’ werknemer geldt en dus volle ontslagbescherming heeft.
Ik wijs overigens nog op het onderscheid tussen de situatie waarin het bestuurderschap geen echte invulling kent (de functioneel bestuurder van Van Uden) en de bestuurder die wel daadwerkelijk invulling geeft aan het bestuurderschap, maar daarnaast
114
een andere functie bekleedt (de ‘Seebregts-bestuurder’). De laatste situatie lijkt mij
iets minder diffuus, toch zal ook daar de rechtszekerheid het moeten winnen van het
115
leveren van maatwerk. Duk heeft gesuggereerd de derde uitzondering via de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid te vangen in de tweede uitzondering, waarbij partijen als het ware geacht worden impliciet te zijn overeengekomen
dat het ontslagbesluit geen einde aan de arbeidsovereenkomst maakt omdat ook nog
andere werkzaamheden werden en worden verricht. Dit lijkt mij de zaak nog verder
vertroebelen en enigszins gekunsteld.
Ten slotte merk ik nog op dat de Hoge Raad in eerdere arresten heeft aanvaard dat
een werknemer niet alleen bestuurder is, maar ook een functie vervult die daar los
116
van staat. Zie in dit verband ook het arrest Mooij Verf/De Waard waarin de Hoge Raad
in het kader van een overgang van onderneming aanneemt dat een splitsing van
117
gewone en bestuurstaken wel kan, alsook het arrest Atlantic Nominees r.o. 3.2 laatste
volzin. De Hoge Raad verwijst expliciet naar de mogelijkheid dat de met de bestuurder
gesloten overeenkomst inhoudt dat hij naast zijn functie van bestuurder een andere

113 Vgl. Verburg 2008. Zie ook kritisch over de derde uitzondering Wiersma in zijn noot onder JAR
2013/132.
114 Rb. Haarlem (vzr.) 16 februari 2012, JOR 2012/139 m.nt. Verburg: naast het bestuurderschap vervulde de bestuurder ook de rol van calculator. Zie voor een nadere bespreking van deze uitspraak
paragraaf 6.2.5 bestuurder in dienst van een groepsvennootschap. Zie ook Rb. Roermond (ktr.)
5 februari 2008, JAR 2008/85 m.nt. Beltzer (Verstraaten/Flextronics) waarin wat verwarrend wordt
gesproken over een ‘functioneel bestuurder’ omdat er geen benoemingsbesluit was.
115 Duk 2013a.
116 HR 8 oktober 1993, NJ 1994, 211 m.nt. PAS, JAR 1993/244. Zie hierover ook hoofdstuk 1, paragraaf
1.3.3.
117 HR 17 november 1995, NJ 1996, 142.

250

Ondeelbaarheid ontslag

6.2.5

functie vervult. Uit het feit dat de Hoge Raad in de 15 april-arresten en in het Seebregtarrest deze splitsingsmogelijkheden niet heeft benoemd in het kader van het ontslagbesluit, leid ik af dat ook de Hoge Raad niet van oordeel is dat voor sommige
bestuurders (namelijk die bestuurders die een afsplitsbare functie hebben) een ander
ontslagregime zou moeten gelden.
6.2.5

Het toepassingsbereik van de 15 april-arresten

In een aantal gevallen is het de vraag of de rechtsregels uit de 15 april-arresten van
toepassing zijn. Deze gevallen zijn enigszins vergelijkbaar met de in paragraaf 6.2.2
beschreven situaties waarin het de vraag is of de ontheffing van het algemeen
opzegverbod toepassing vindt: de bestuurder is in dienst van een dochter- of groepsvennootschap of er is geen arbeidsovereenkomst maar een opdrachtovereenkomst.
Ook is de vraag aan de orde geweest of de 15 april-arresten analoog kunnen worden
toegepast als sprake is van een andere rechtspersoon dan een vennootschap. Ten slotte
is het de vraag of de onsplitsbaarheid van het ontslagbesluit ook toegepast kan worden
op andere beëindigingen dan via het ontslagbesluit. Al deze ‘grensgevallen’ worden
in deze paragraaf besproken.
Bestuurder in dienst van een groepsvennootschap
Als een bestuurder in dienst is van een andere (groeps)vennootschap dan waar hij
bestuurder is, brengt een vennootschapsrechtelijk ontslag in dat geval de beëindi118
ging van de overeenkomst met de groepsvennootschap met zich? Ik meen van niet.
Het ontslagbesluit wordt in dat geval genomen door de algemene vergadering (of raad
van commissarissen) van de vennootschap waar betrokkene bestuurder is. Dat besluit
kan niet tevens gelden als rechtshandeling van de groepsvennootschap waar de
119
werknemer in dienst is. Die rechtsbetrekking zal alsnog separaat beëindigd moeten
worden. Hierbij gelden de gewone arbeidsrechtelijke regels: de kantonrechter is
bevoegd (vgl. paragraaf 6.10; met name de verwijzing naar het Atlantic Nominees120
arrest ) en voor een opzegging is een vergunning van het UWV nodig (vgl. paragraaf
6.2.2). Dat die verhoudingen zo scherp uit elkaar kunnen worden getrokken leid ik
ook af uit het volgende. In de parlementaire behandeling van de Wet bestuur en toezicht heeft de minister expliciet gezegd dat bestuurders van beursvennootschappen
(nog steeds) een arbeidsovereenkomst met een dochtervennootschap kunnen sluiten, ook al bepaalt artikel 2:132 lid 3 BW dat de rechtsverhouding tussen een bestuur121
der en de vennootschap een opdrachtovereenkomst is. Analoog daaraan zouden alle
bijzondere regels die gelden voor de rechtsverhouding tussen een bestuurder en de
122
vennootschap alleen in die verhouding moeten gelden.
118 Zie in gelijke zin bijvoorbeeld Rb. Amsterdam (ktr.) 21 september 2012, RAR 2012/162 (GVB).
119 Ik laat uitzonderlijke gevallen waarin bijvoorbeeld door een personele unie zo’n besluit wel zou
kunnen worden gezien als vertegenwoordigingshandeling van twee verschillende vennootschappen buiten beschouwing.
120 HR 17 november 1995, NJ 1996, 142, r.o. 3.2 laatste volzin.
121 Kamerstukken I 2010/11, 31 763, C, p. 12.
122 Zie als voorbeeld van een oudere uitspraak waarin dit aan de orde is Ktr. Amsterdam 21 juni 1994,
JAR 1994/175 (Credit Lyonnais) waarin de kantonrechter oordeelt dat de werknemer die statutair
bestuurder bij de dochter was, een ‘gewone’ werknemer bij de moeder is.
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Ik vind tevens steun voor deze opvatting in het arrest Aeilkema/Omta. In deze zaak
is de werknemer enig aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap die op
haar beurt weer enig aandeelhouder en bestuurder is van de vennootschap die als
werkgever fungeert voor de werknemer. De werkgeefster wordt op eigen verzoek
failliet verklaard. De werknemer stelt een loonvordering in. De kantonrechter en het
hof wijzen de vordering af. De achterliggende gedachte lijkt te zijn dat de werknemer
in feite de eigenaar is en dat het niet juist zou zijn dat hij profiteert van de bescherming van artikel 40 FW. De kantonrechter baseert de afwijzing van de vordering op
de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid (artikel 7:611 jo 6:248 BW).
Het Hof Leeuwarden zoekt het in de ‘relativering’ van de arbeidsovereenkomst en
toepassing van de 15 april-arresten. Nu de bestuurstaken zijn overgenomen door de
curator, verliest de werknemer de hoedanigheid van bestuurder en daarmee eindigt
ook de arbeidsovereenkomst aldus het hof. De Hoge Raad maakt met deze overweging
korte metten in r.o. 3.4:
“Daarbij verdient opmerking dat Aeilkema geen statuair bestuurder was van Aeilfin [de werkgeefster, JHB] en die hoedanigheid dus ook niet verloren kan hebben. Reeds daarom doet zich
geen situatie voor als in de arresten van de Hoge Raad van 15 april 2005 (…) aan de orde was.”

De Hoge Raad kijkt dus niet door constructies heen, hoewel dat voor het rechtsgevoel
soms bevredigend zou zijn.
In de lagere rechtspraak is ook wel anders geoordeeld. Zo prikte de de Voorzieningen124
rechter Leeuwarden wel door naar de materiële situatie. De casus is als volgt: A
is bestuurder van de Fazandtgroep en werknemer van GBE, een dochtervennootschap
van de Fazandtgroep. De Fazandtgroep is bestuurder van GBE, hetgeen A middellijk
bestuurder van deze vennootschap maakt. A heeft ontslag genomen als bestuurder van
de Fazantgroep. De vraag is of daarmee de arbeidsovereenkomst met GBE wordt
beëindigd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter moeten de 15 april-arresten
analoog te worden toegepast op deze situatie. De voorzieningenrechter overweegt
in dat kader dat de Fazandtgroep van meet af aan bestuurder is geweest, het beleid van
GBE bepaalt en geen onderscheid te maken valt tussen de bestuurders- en werknemerstaken van A. De voorzieningenrechter knoopt aan bij de onsplitsbaarheid tussen de taken van de werknemer en de bestuurder. Deze uitspraak is in lijn met de
eerder besproken conclusie van advocaat-generaal Timmermans voor het arrest
125
Seebregts/NH Corporate BV en de eerder besproken jurisprudentie van lagere rechters
waarin is geoordeeld dat een arbeidsovereenkomst van een bestuurder niet eindigt
indien de vennootschapsrechtelijke taken splitsbaar zijn van de werknemerstaken.
Een dergelijke situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een persoon bestuurder
126
is van meerdere vennootschappen en daarbij alleen de formele taken uitoefent. In
feite is sprake van een teleologische uitleg van de 15 april-arresten. De GBE-uitspraak

123
124
125
126
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HR 13 juli 2012, JAR 2012/210 m.nt. Van der Pijl (Aeilkema/Omta).
Rb. Leeuwarden (vzr.) 18 augustus 2010, RAR 2010/154 (GBE).
HR 3 februari 2006, JAR 2006/66.
Rb. Amsterdam 16 mei 2007, JAR 2007/176 (Duijves/ Pan European Crossing Networks).
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betrof een uitzonderlijke situatie van een middellijk bestuurder en vennootschappen
die zeer nauw met elkaar verweven waren. Bovendien was in deze zaak niet geheel
duidelijk bij welke vennootschap de bestuurder in dienst was, hetgeen de pragmatische benadering van de voorzieningenrechter kan verklaren en het rechtsgevoel
bevredigt. Toch is de uitspraak naar mijn oordeel niet juist omdat de 15 april-arresten
te ruim worden uitgelegd.
Opdrachtovereenkomst
Wat nu als de contractuele verhouding is vormgegeven in een opdrachtovereenkomst? Vanaf 1 januari 2013 geldt voor de bestuurder van de beursgenoteerde
vennootschap dat sprake is van een opdrachtovereenkomst. Ook in andere gevallen
kan sprake zijn van een opdrachtovereenkomst. Het komt met regelmaat voor dat een
bestuurder via een management-BV middellijk bestuurder wordt van een vennootschap, of anderszins werkt op basis van een opdrachtovereenkomst. Geldt dan
analoog aan de 15 april-arresten dat het ontslagbesluit ook een einde maakt aan de
contractuele verhouding, of niet? De lagere rechtspraak is op dit punt verdeeld. De
uitspraken zijn vaak diffuus omdat vaak niet alleen de vraag speelt of de 15 aprilarresten een rol spelen als sprake is van een opdrachtovereenkomst in plaats van een
arbeidsovereenkomst, maar vaak ook sprake is van een gecompliceerde (groeps)
structuur waarbij de opdrachtovereenkomst niet altijd is gesloten tussen de vennootschap en de bestuurder. Dit was het geval in de zaak waarover het Hof Den Haag in
127
2013 heeft geoordeeld. De bestuurder is in persoon benoemd en is geen partij bij de
opdrachtovereenkomst tussen de vennootschap en de management BV. Bovendien
kent de opdrachtovereenkomst een ruimer bereik dan alleen de directietaken die door
de bestuurder worden verricht; er zijn ook distributieafspraken gemaakt. Reeds
hierom ziet het hof geen ruimte voor analoge toepassing van de 15 april-arresten en
oordeelt dat het ontslagbesluit niet ook de opdrachtovereenkomst beëindigt. Mijns
inziens betekent dit niet dat het Hof Den Haag principieel toepassing van de 15 aprilarresten op opdrachtovereenkomsten afwijst.
128

Het Hof Amsterdam krijgt in 2013 te oordelen over de volgende casus. Tussen de
vennootschap en de management-BV, die als bestuurder was benoemd, bestaat een
opdrachtovereenkomst. Deze opdrachtovereenkomst bepaalt dat de vennootschap
de overeenkomst kan opzeggen door een aangetekende brief met een opzegtermijn
van zes maanden. Ook komen partijen overeen dat de overeenkomst van rechtswege
eindigt als de management BV aftreedt als algemeen directeur van de vennootschap.
Op enig moment neemt de algemene vergadering een ontslagbesluit waarin de
management-BV als bestuurder wordt ontslagen. In het besluit staat ook dat hierdoor,
conform de managementovereenkomst, de overeenkomst van rechtswege eindigt.
In de procedure tussen partijen gaat de vennootschap niet alleen voor het (contractuele) anker van de beëindiging van rechtswege liggen, maar stelt ook dat het ontslagbesluit als bestuurder op grond van de 15 april-arresten ook de beëindiging van

127 Hof Den Haag 11 juni 2013, RAR 2013/126 (Pannonia/Cadac).
128 Hof Amsterdam 12 november 2013, JAR 2014/66 (H.W. Holding/RDH Beheer).
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de opdrachtovereenkomst inhoudt. Het Hof Amsterdam gaat niet mee in deze redenering en is van oordeel dat de 15 april-arresten geen toepassing vinden nu geen sprake
is van een arbeidsovereenkomst. De 15 april-arresten zijn gebaseerd op de wetgeschiedenis van de artikelen 2:134 en 244 BW. Omdat er geen arbeidsrechtelijke
verhouding is in de zin van die wettelijke bepalingen, vinden de arresten geen
toepassing. Het hof grijpt terug op het eerdere uitgangspunt van de Hoge Raad,
namelijk dat de gevolgen van het ontslagbesluit voor de opdrachtovereenkomst volgen
uit de opdrachtovereenkomst zelf en de wettelijke regeling van de opdrachtovereenkomst. Daaruit vloeit in dit geval geen onmiddellijke beëindiging voort.
129

In de kortgedingprocedure bij de Voorzieningenrechter Haarlem in 2012 speelde
iets soortgelijks. Er is sprake van een opdrachtovereenkomst tussen een managementBV en de vennootschap (een schildersbedrijf). De BV was niet als bestuurder van het
schildersbedrijf benoemd, maar wel als bestuurder van de moeder van het schildersbedrijf. De betrokken natuurlijke persoon was alleen bestuurder van zijn eigen
management BV. Na het ontslag van de BV als bestuurder van de moeder, vordert de
natuurlijke persoon aan wie de feitelijke werkzaamheden zijn opgedragen toelating
tot de werkzaamheden (als directielid én als calculator van het schildersbedrijf). De
voorzieningenrechter overweegt dat “als uitgangspunt heeft te gelden dat een besluit tot
ontslag van een statutair bestuurder in beginsel ook de beëindiging van de managementovereenkomst tot gevolg heeft. De te verrichten werkzaamheden uit hoofde van de
managementovereenkomst hangen doorgaans immers nauw samen met de hoedanigheid
van bestuurder. Een ontslag van de bestuurder maakt uitvoering van de managementovereenkomst dan onmogelijk, zodat ook de managementovereenkomst eindigt.” Vervolgens oordeelt de voorzieningenrechter dat er in deze zaak aanleiding is af te wijken
van dit uitgangspunt omdat de natuurlijke persoon noch de management-BV de facto
bestuurstaken verrichtten. De managementovereenkomst duurt dus voort en de
natuurlijke persoon dient tot de calculatiewerkzaamheden te worden toegelaten.
De uitkomst is gelet op de omstandigheden van het geval niet onbevredigend, maar
130
is niet juist. Als de 15 april-arresten op een opdrachtovereenkomst moeten worden
toegepast, dan geldt hetzelfde als bij de arbeidsovereenkomst: het bestuurderschap
en de contractuele verhouding moet tussen dezelfde partijen bestaan. Bovendien
wordt en passant de ‘derde uitzondering’ toegepast door geen einde van de contractuele relatie aan te nemen omdat de facto geen bestuurstaken worden verricht.
131

De Voorzieningenrechter Midden-Nederland velt een vergelijkbaar oordeel in 2014.
Ook hier lopen bestuurderschap en contractuele verhouding niet parallel. De natuurlijke persoon is benoemd als bestuurder, de opdrachtovereenkomst is gesloten tussen
129 Rb. Haarlem (vzr.) 16 februari 2012, JOR 2012/139 m.nt. Verburg (A Beheer BV).
130 De rechter prikt als het ware door de constructie heen en doet alsof het een werknemer betreft. Uit
bestendige rechtspraak volgt echter dat een managementovereenkomst niet gelijkgesteld kan
worden aan een arbeidsovereenkomst. Vgl. HR 9 juli 1990, NJ 1991, 215 m.nt. PAS (Bruijns/Arrow)
en Rb. Amsterdam (vzr.) 9 mei 1997, JOR 1997/66 m.nt. Loesberg (Multiple Zones/Altenau). Iets
anders is dat partijen een opdrachtovereenkomst hebben gesloten die de facto een arbeidsovereenkomst is. Dat is een kwalificatievraag (Groen/Schoevers etc). Hier bestaat daarover geen misverstand of onduidelijkheid, maar wordt op de opdrachtovereenkomst het arbeidsrecht toegepast.
131 Rb. Midden-Nederland (vzr.) 7 juli 2014, JAR 2014/207 (Dimari Brodrie/Online Results).
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de management-bv van de natuurlijke persoon en de vennootschap. Toch oordeelt de
voorzieningenrechter dat de 15 april-arresten moeten worden toegepast: het ontslagbesluit om de bestuurder te ontslaan doet ook de opdrachtovereenkomst eindigen. De voorzieningenrechter kijkt als het ware door de constructie heen omdat de
constructie vanwege fiscale redenen en aansprakelijkheden is gekozen. De verwevenheid tussen de vennootschapsrechtelijke betrekking en de contractuele betrekking
is vergelijkbaar met de verwevenheid tussen de vennootschapsrechtelijke betrekking
en de arbeidsrechtelijke betrekking zoals die aan de orde was in de 15 april-arresten,
aldus de voorzieningenrechter. Ik meen dat de route die de voorzieningenrechter
kiest niet zuiver is. Het gaat hier niet zozeer om de toepassing van de 15 aprilarresten, maar om het duiden van de relatie tussen de natuurlijke persoon en de
vennootschap. De door partijen gecreëerde situatie lijkt op de casus die aan de orde
132
was in het arrest Stichting Thuiszorg/PGGM. In dat arrest heeft de Hoge Raad
geoordeeld dat “aan de hand van de in genoemd arrest van 1997 [Groen/Schoevers,
JHB] vermelde criteria moet worden beoordeeld of tussen de opdrachtgever en de
betrokken arbeidskracht een arbeidsovereenkomst is gesloten” (r.o. 3.4). Het kan dus
zo zijn dat ongeacht de overeenkomst van opdracht die is gesloten tussen de
rechtspersoon en de management-BV, ook een arbeidsovereenkomst bestaat tussen
die rechtspersoon en natuurlijke persoon achter de betreffende management-BV. Als
dat de conclusie is, dan zijn op die arbeidsovereenkomst – uiteraard – de rechtsregels
uit de 15 april-arresten van toepassing. Dat is echter iets anders dan oordelen dat de
15 april-arresten op de opdrachtovereenkomst van toepassing zijn. Het gaat mijns
inziens te ver te concluderen dat de opdrachtovereenkomst tussen de BV en de vennootschap eindigt omdat de natuurlijke persoon die bestuurder is wordt ontslagen.
Partijen hebben hun constructie kennelijk niet goed doordacht en verzuimd duidelijke
afspraken te maken. Doorgaans zal een managementovereenkomst bepalen dat de
overeenkomst eindigt of kan worden opgezegd als de ter beschikking gestelde persoon geen bestuurder meer is, of anderszins niet meer beschikbaar is.
133

Bijzonder is de zaak waarover het Hof Amsterdam in 2014 te oordelen krijgt. Vier
partners zijn, via hun BV, aandeelhouder in de vennootschap. De BV’s zijn eveneens
bestuurder. Er bestaat een aandeelhoudersovereenkomst en een viertal managementovereenkomsten. In de managementovereenkomsten en in de aandeelhoudersovereenkomst is een opzegbepaling opgenomen. In de aandeelhoudersovereenkomst
zijn specifieke opzeggingsgronden opgenomen, in de managementovereenkomsten
niet. Beoogd is de managementovereenkomsten aan te passen aan de aandeelhoudersovereenkomsten in die zin dat alleen opgezegd kan worden op één van de
specifieke gronden zoals ook opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst. Deze
wijziging is niet geëffectueerd. Als één van de partners wordt ontslagen als bestuurder
via een ontslagbesluit, rijst de vraag hoe het ontslagbesluit zich verhoudt tot de opzegging van de managementovereenkomst. De ontslagen partner roept de vernietiging
van de vennootschapsrechtelijke besluiten in op formele gronden en betoogt dat

132 HR 13 juli 2007, NJ 2007, 449 m.nt. Verhulp, JAR 2007/231 (Stichting Thuiszorg Rotterdam/PGGM).
Zie over dit arrest en de managementovereenkomst ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.2.2.
133 Hof Amsterdam 16 september 2014, JAR 2014/257 (Langeveld/Emmenel).
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hij belang heeft bij die vernietiging omdat zonder een vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit de managementovereenkomst geen stand kan houden. Het hof legt de
opzegbepaling in de managementovereenkomst uit aan de hand van de Haviltexmaatstaf en komt tot het oordeel dat de wijze waarop de partners hun samenwerking
hebben vormgegeven meebrengt dat dat een onlosmakelijke band bestaat tussen de
hoedanigheid van aandeelhouder, statutair bestuurder en opdrachtnemer. Tegen die
achtergrond moet de opzegbepaling in de managementovereenkomst zo worden
uitgelegd dat opzegging van de managementovereenkomst in dit geval niet mogelijk
is zonder gelijktijdig ontslag van de opdrachtnemer als bestuurder, ook al was de
beoogde wijziging van de managementovereenkomsten in die zin nog niet geeffectueerd. Vernietiging van het vennootschapsrechtelijke ontslagbesluit leidt ertoe dat
ook de opzegging geen stand kan houden. Dit oordeel lijkt op een toepassing van de
15 april-arresten, maar is het niet. Het hof legt de opdrachtovereenkomst tussen
partijen zo uit, dat de contractuele band niet kan worden verbroken, zonder een geldig
ontslagbesluit. Dat hebben partijen bedoeld af te spreken, niet meer en niet minder.
Van de besproken gevallen is alleen de Amsterdamse zaak uit 2013 een ‘zuiver
geval’, dat wil zeggen een zaak waarin de opdrachtovereenkomst bestaat tussen de
benoemde bestuurder en de vennootschap. Alleen het Amsterdamse Hof wijst de
toepassing van de 15 april-arresten af, de beide lagere rechters passen de arresten
toe en het Hof Den Haag lijkt de toepassing niet principieel af te wijzen. Het toepassen van de 15 april-arresten op gevallen waarin bestuurderschap en contractuele
band niet samenvallen is in ieder geval onjuist (zie hierboven). Vóór toepassing
op opdrachtovereenkomsten valt te zeggen dat de (kennelijke) gedachte achter de
15 april-arresten (na het vennootschapsrechtelijk ontslag blijft een lege huls over) ook
opgaat indien partijen hun contractuele band hebben vormgegeven als opdrachtover134
eenkomst. Tegen de toepassing van de 15 april-arresten valt in te brengen dat de
arresten zeer stellig zijn gestoeld op de overwegingen van de wetgever met betrekking
135
tot de arbeidsovereenkomst en de vennootschapsrechtelijke band. Daar kan echter
weer tegen in worden gebracht dat de opdrachtovereenkomst als contractuele band
ten tijde van de betreffende wetsgeschiedenis waarschijnlijk minder voorkwam. De
rechtsvorm BV bestaat pas sinds 1971. Daarvoor was het dus veel minder voor de hand
liggend dat de bestuurder zijn werkzaamheden via zijn persoonlijke BV verrichte.
Natuurlijk zijn er ook andere constructies denkbaar, maar naar mijn oordeel zou ook
de opdrachtovereenkomst moeten eindigen als een ontslagbesluit is genomen (met in
achtneming van bijvoorbeeld overeengekomen opzegtermijnen) indien de bestuurder ook daadwerkelijk partij is bij die opdrachtovereenkomst. Dit volgt echter niet uit
de formulering van de Hoge Raad in de 15 april- arresten, zodat zonder een uitspraak
van de Hoge Raad op dit punt de vennootschap er verstandig aan doet de opdrachtovereenkomst expliciet op te zeggen.

134 Vgl. Verburg in zijn annotatie bij de Haarlemse zaak (JOR 2012/139) en Wiersma in zijn annotatie
bij het arrest van het Hof Amsterdam (JAR 2014/66).
135 Vgl. Brink & Martis 2013 en Bennaars & Zaal 2012.
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Bestuurder ander type rechtspersoon
Ook een ontslagbesluit dat ziet op bestuurders van andere rechtspersonen dan een
vennootschap valt naar de letter niet onder de werking van de 15 april-arresten. Juist
omdat het oordeel van de Hoge Raad zo sterk leunt op de wetsgeschiedenis van
artikel 2:244 BW dat nu een eenmaal ziet op vennootschappen en niet op andere
rechtspersonen, valt niet goed uit te leggen waarom het oordeel ook zou moeten
gelden voor andere rechtspersonen. Ook hier geldt dat dit wellicht anders zou zijn
geweest als de Hoge Raad expliciet zou hebben geoordeeld dat de arbeidsrechtelijke
verhouding zou moeten eindigen met het ontslagbesluit omdat de arbeidsovereen136
komst anders een lege huls zou worden. In de lagere rechtspraak is deze proble137
matiek een enkele keer aan de orde geweest. Ik wijs op de Kantonrechter Venlo die
in een uitgebreid gemotiveerd vonnis oordeelt dat de 15 april-arresten niet van
toepassing zijn op een stichting, ook al houdt die stichting een onderneming in stand
en is in die zin vergelijkbaar met een NV of BV. Die vergelijking zou kunnen pleiten
voor het op één lijn stellen van de NV, de BV en de stichting, aldus de kantonrechter.
De kantonrechter meent evenwel dat die opvatting teveel wetgevende elementen in
zich heeft om thans ingang te doen vinden, temeer omdat de wetsgeschiedenis met
betrekking tot artikel 2:134 en 2:244 BW geen betrekking heeft op de stichting. Een
vergelijkbare bepaling met betrekking tot de bestuurder van een stichting ontbreekt
in Boek 2 BW. De kantonrechter concludeert, terecht, dat de 15 april-arresten dan ook
geen toepassing vinden op stichting (noch op een vereniging).
138

De Kantonrechter Dordrecht oordeelt anders in een wat a-typische ontbindingszaak tussen een coöperatie en een (niet statutair) bestuurder. De kantonrechter
overweegt dat de Hoge Raad in de 15 april-arresten helderheid heeft verschaft over de
relatie tussen de rechtspersoon en de gesalarieerde bestuurder. Dit is echt een te ruime
lezing van het arrest.
Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid wordt de positie van
bestuurders van verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen
gelijk getrokken met de positie van vennootschapsbestuurders als het gaat om
opzegging zonder instemming of toestemming van het UWV. Reden hiervoor is dat
herstel van de dienstbetrekking in Boek 2 BW ook voor die bestuurders is uitge139
zonderd. Nu die posities zo dicht bij elkaar zijn gebracht, zou het voor de hand
liggen ook bij deze rechtspersonen het ontslagbesluit te duiden zoals is gedaan in
de 15 april-arresten. Tot de Hoge Raad zich hierover heeft uitgesproken, blijft het
uiteraard verstandig voor verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen de arbeidsovereenkomst expliciet op te zeggen.

136 Zie in gelijke zin Nicolaï 2007 en anders Van der Ham 2008 die er op wijst dat de Hoge Raad zijn
beslissing in de 15 april-arresten mede heeft gebaseerd op de wetsgeschiedenis. Nu uit de uitspraak
niet duidelijk wordt wat dat meerdere dan is, vind ik dat geen overtuigend argument.
137 Rb. Venlo (ktr) 22 april 2009, JOR 2009/156 m.nt. Witteveen, JAR 2009/138, JOR 2009/156 (St. Wel.
Kom).
138 Ktr. Dordrecht 12 februari 2009, JOR 2009/155 m.nt. Witteveen (’t Hellegat/X.).
139 Zie hoofstuk 3, paragraaf 2.2.2.5 over de parlementaire geschiedenis van de Wet werk en zekerheid.
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Ontslag door de Ondernemingskamer
De Ondernemingskamer kan bij geconstateerd wanbeleid op grond van artikel 2:356
sub b BW een bestuurder ontslaan. De vraag doet zich voor of een ontslag door
de Ondernemingskamer moet worden gezien als een ontslag in de zin van de 15 aprilarresten. Ik meen dat dat niet het geval is. De 15 april-arresten gaan over een
ontslagbesluit van de vennootschap of het neerleggen van de functie door de
bestuurder zelf. Een beschikking van de Ondernemingskamer waarbij een bestuurder wordt ontslagen is geen ontslag ex artikel 2:134 of 244 BW. Hiermee is naar mijn
oordeel eigenlijk het antwoord al gegeven, mede gelet op de hiervoor al bepleite
restrictieve uitleg van de 15 april-arresten en de waarde die in die arresten wordt
gehecht aan de wetsgeschiedenis van de betreffende artikelen.
Niet lang nadat de 15 april-arresten zijn gewezen, heeft Willems (destijds nog
voorzitter van de Ondernemingskamer) in zijn voordracht ter gelegenheid van het
140
nationaal arbeidsrechtdiner het tegenovergestelde standpunt bepleit.
Willems
beroept zich met name op de overwegingen van de advocaat-generaal die stelt dat
het vennootschapsrecht voorop moet staan. Als het vennootschapsrecht vooropstaat,
dan geldt dat ook een ontslag door de Ondernemingskamer het einde van de
arbeidsovereenkomst met zich brengt, aldus Willems. Zorgvuldige lezing van de
overwegingen van de Hoge Raad geeft toch een ander beeld. De Hoge Raad overweegt:
“3.4.2. (…) behoeft dit [het vennootschapsrechtelijk ontslag, HB] niet tot gevolg te hebben dat ook de
dienstbetrekking eindigt. Het antwoord op de vraag welke gevolgen het ontslagbesluit heeft voor
de arbeidsverhouding tussen de bestuurder en de vennootschap, moet worden gegeven aan de
hand van het bepaalde in de arbeidsovereenkomst en in de op arbeidsovereenkomsten toepasselijke wetsbepalingen, voor zover Boek 2 BW deze wetsbepalingen niet uitdrukkelijk terzijde stelt
(zie: HR 13 november 1992, nr. 151146, NJ 1993, 265).
3.4.3. Naar mede blijkt uit de wetsgeschiedenis van (de voorloper van) de art. 2:134 en 2:244 BW
(weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.4 en 2.5), strekken deze bepalingen ertoe te bewerkstellingen dat door een ontslagbesluit ook een einde wordt gemaakt aan de
arbeidsrechtelijke verhouding. Daarom heeft te gelden dat een ontslagbesluit in beginsel tevens
beëindiging van de dienstbetrekking van de bestuurder tot gevolg heeft. Voor een uitzondering
is slechts plaats indien een wettelijk ontslagverbod aan die beëindiging in de weg staat (vgl. HR
17 november 1995, rek. nr. 8746, NJ 1996, 142) of indien partijen anders zijn overeengekomen.”
(Onderstreping JHB)

De Hoge Raad stelt dus voorop dat de arbeidsovereenkomst niet per definitie eindigt, maar dat dit van de arbeidsovereenkomst en het arbeidsrecht afhangt, voor zover
Boek 2 BW het arbeidsrecht niet uitdrukkelijk opzij zet. De Hoge Raad onderzoekt vervolgens of de artikelen 2:134 en 244 BW het arbeidsrecht uitdrukkelijk opzij zetten
en komt op basis van de wetsgeschiedenis tot de conclusie dat dat het geval is (tenzij
sprake is van een opzegverbod of andersluidende afspraak).

140 Willems 2005.
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Noch uit de tekst van artikel 2:356 BW, noch uit de wetsgeschiedenis van dat artikel
valt af te leiden dat het arbeidsrecht daardoor uitdrukkelijk terzijde wordt gesteld.
Daar komt bij dat, indien zou worden aangenomen dat de ontslagbeschikking van de
Ondernemingskamer automatisch ook het arbeidsrechtelijke ontslag tot gevolg heeft,
de bestuurder beperkt wordt in zijn processuele mogelijkheden. Na een ontslagbesluit door de vennootschap staat de mogelijkheid open tot een kennelijk onredelijk
ontslagprocedure of, na de inwerkingtreding van de Wwz, een beroep op artikel
7:682 lid 3 BW (nieuw) teneinde een billijke vergoeding te verkrijgen. Na een ontslag
door de Ondernemingskamer bestaan die mogelijkheden niet. De door de Ondernemingskamer ontslagen bestuurder heeft evenmin recht op de bij de Wwz ingevoerde
transitievergoeding. Artikel 7:673 lid 1 (nieuw) BW bepaalt immers dat het recht op
een transitievergoeding bestaat na opzegging door of ontbinding op verzoek van de
werkgever of na het op initiatief van de werkgever niet voortzetten van een bepaalde
tijd contract. Een ontslag door de Ondernemingskamer hoort daar niet bij. Betoogd
kan worden dat in het geval van ontslag door de Ondernemingskamer doorgaans
sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag aan de kant van de bestuurder op grond
waarvan toch geen recht op de transitievergoeding zou bestaan, ook al zou de
ontslagwijze wel in de wet zijn opgenomen. Artikel 7:673 lid 7 sub c (nieuw) BW
bepaalt immers dat geen recht op de transitievergoeding bestaat als het einde of net
voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar
handelen of nalaten van de werknemer.
Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat een ontslag op grond van artikel
2:356 BW door de Ondernemingskamer niet op grond van de 15 april-arresten ook
het arbeidsrechtelijk ontslag met zich brengt. Het arbeidsrechtelijke ontslag zal apart
moeten worden gerealiseerd, waarbij het BBA geen toepassing vindt en de rechtbank
de bevoegde rechter is.
Een andere – verderstrekkende – vraag is of de Ondernemingskamer op grond van
art 2:357 BW überhaupt de arbeidsrechtelijke gevolgen van de getroffen voorziening
mag regelen. Zie hierover ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.6.2
Benoeming voor bepaalde tijd, arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Is de bestuurder voor bepaalde tijd benoemd, maar heeft hij een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd, eindigt de arbeidsovereenkomst dan door het wegvallen van
het bestuurderschap? Ik meen van niet. In de 15 april-arresten spreekt de Hoge Raad
immers expliciet van een “ontslagbesluit”. Er is niet geoordeeld dat een bestuurderschap dat van rechtswege eindigt omdat de tijd is verstreken, ook automatisch het
einde van de arbeidsovereenkomst met zich brengt. In dat geval zal de arbeidsovereenkomst alsnog moeten worden opgezegd of ontbonden door de rechter. Het algemeen opzegverbod geldt niet en de rechtbank is de bevoegde rechter (vgl. paragraaf
6.2.2 en 6.10).
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Ontslagbesluit en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
In het (uitzonderlijke) geval dat een bestuurder voor bepaalde tijd in dienst is getreden maar voor onbepaalde tijd is benoemd, geldt het volgende. Loopt de arbeidsovereenkomst van rechtswege af, dan eindigt het bestuurderschap niet; de benoeming is
immers voor onbepaalde tijd. Er zal een ontslagbesluit genomen moeten worden om
het bestuurderschap te doen eindigen. Wordt het bestuurderschap voortgezet en
werkt de bestuurder gewoon door, dan wordt de arbeidsovereenkomst stilzwijgend
verlengd. Hierbij gelden wel de regels van artikel 7:668 (nieuw) BW (de aanzegtermijn).
Wordt een ontslagbesluit genomen tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst
dan is het de vraag of het vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit een einde maakt
aan de arbeidsovereenkomst. Is een tussentijds opzegbeding opgenomen, dan eindigt
in ieder geval met het ontslagbesluit ook de arbeidsovereenkomst conform de 15 aprilarresten.
Is geen tussentijds opzegbeding opgenomen, dan is het de vraag wat het gevolg is van
artikel 7:667 lid 3 BW. Hierin staat dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
slechts tussentijds kan worden opgezegd indien voor ieder der partijen dat recht
schriftelijk is overeengekomen. Met ingang van 15 juli 2015 kan de werknemer
kiezen. Ofwel hij verzoekt de rechter de opzegging te vernietigen, of bij berust in het
einde van de opzegging. De werkgever is dan een vergoeding ter hoogte van het loon
over de resterende duur van de arbeidsovereenkomst verschuldigd. Deze vergoeding
kan worden gematigd door de rechter tot een minimum van drie maandsalarissen
(artikel 7:677 lid 4 (nieuw) BW). Zegt de werknemer op, dan resteert de werkgever
alleen de vergoeding. Vernietiging van de opzegging door de werkgever is niet mogelijk.
6.2.6

Alleen de contractuele band beëindigen

In paragraaf 6.1.1 is in het kader van de vraag welk orgaan bevoegd is de contractuele
relatie te beëindigen al kort aan de orde geweest of de contractuele relatie eigenlijk
wel verbroken kan worden zonder dat de vennootschapsrechtelijke relatie wordt
verbroken. De 15 april-arresten gaan niet over deze vraag en geven daarover dus ook
geen uitsluitsel.
Ontbinding: Tactor/Ritz Lounge NV
Er is oudere rechtspraak over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder dat
sprake is van een ontslagbesluit. Om te beginnen is er het arrest Tactor/Ritz Lounge
141
NV. In dat arrest heeft de Hoge Raad overwogen dat de raad van commissarissen
namens de vennootschap kan besluiten tot het indienen van een ontbindingsverzoek,
zonder dat de algemene vergadering een ontslagbesluit heeft genomen. In dit oordeel
ligt besloten dat beëindiging van de arbeidsovereenkomst met instandhouding van het

141 HR 5 november 1954, NJ 1956, 321 (Tactor/Ritz Lounge NV).
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bestuurderschap mogelijk is. De omstandigheden die aan de Tactor/Ritz Loungeuitspraak ten grondslag lagen zijn specifiek (hoewel niet uitzonderlijk). Er is sprake
van een vennootschap met een tweetal commissarissen en één bestuurder. Bestuurder Tactor houdt tevens 50% van de aandelen. Eén van de commissarissen houdt de
overige 50% van de aandelen en is tevens aangewezen als ‘commissaris bij ontstentenis’. Op enig moment wordt Tactor geschorst door de raad van commissarissen. Een
ontslagbesluit door de algemene vergadering behoort om voor de hand liggende
redenen niet tot de mogelijkheden. Om de patstelling te doorbreken vragen de
commissarissen de rechtbank om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechtbank weigert dat omdat er geen besluit van de algemene vergadering is en de
statuten evenmin de commissarissen de bevoegdheid geven om zonder zo’n besluit
ontbinding te vragen. Het gerechtshof oordeelt anders. Dat de algemene vergadering
het tot ontslag bevoegde orgaan is staat er niet aan in de weg dat de commissarissen
op grond van 51 WvK (het huidige 2:146 BW) een ontbindingsverzoek indienen. Er
is immers een verschil tussen het zonder de rechter geven van ontslag en het
inroepen van rechterlijke tussenkomst. Het hof merkt op dat normaal gesproken de
commissarissen niet toekomen aan een ontbindingsverzoek omdat er een ‘normaal’
ontslag zal plaatsvinden. In dit geval was sprake van een machteloze vergadering
door het staken van de stemming. Bovendien was één van de commissarissen tevens
benoemd als commissaris bij ontstentenis (bijvoorbeeld bij een geschorste bestuurder). Het is dat laatste punt dat de Hoge Raad uiteindelijk doorslaggevend lijkt te
vinden. De Hoge Raad sauveert het oordeel van het hof en beslist dat bevoegdheid
van commissarissen die bij ontstentenis of schorsing van de bestuurder optreden
als belangenbehartiger van de vennootschap, geen verdergaande bevoegdheden
hebben dan het bestuur. Het besturen van de vennootschap omvat echter ook het
indienen van een ontbindingsverzoek ten aanzien van werknemers. Geen enkele
wettelijke bepaling (ook niet 48b WvK – het huidige 2:134 lid 1 BW) dwingt ertoe
om met betrekking tot de bestuurder een beperking aan te nemen in die zin dat steeds
142
een besluit van de algemene vergadering vereist zou zijn, aldus de Hoge Raad.
Gelet op de omstandigheden van de casus is de uitkomst in het Tactor/Ritz Lounge
arrest niet onbevredigend. Dogmatisch helpt het ons niet veel verder. Het ligt nogal
voor de hand dat als de statuten een voorziening treffen voor het geval een bestuurder niet kan besturen vanwege ontstentenis of schorsing, deze voorziening meebrengt dat de ‘vervanger’ de volle bestuurstaak kan verrichten en dus ook namens
de vennootschap kan procederen. De constatering van de Hoge Raad dat 2:134 lid 1
BW niet in de weg staat aan het oordeel dat het indienen van een ontbindingsverzoek
ten aanzien van de bestuurder tot de bevoegdheden van het bestuur horen, is voor
143
meer discussie vatbaar. In het licht van de 15 april-arresten zou ik, met Duk en

142 Een aantal auteurs heeft uit dit arrest, naar mijn mening ten onrechte, afgeleid dat de Hoge Raad
heeft beslist dat de RvC in geval van een tegenstrijdig belang ontbinding mag verzoeken, vgl.
Verburg 2002b, Wiersma 2007 en de Bock 2002. De Hoge Raad heeft slechts gezegd dat dat bij
ontstentenis of schorsing van het bestuur aan de orde is.
143 Duk 2006 p. 89 l.k.
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Berendsen & Wiersma, menen dat het Tactor/Ritz Lounge-arrest achterhaald is en
aan heroverweging toe is. De situatie van een patstelling in de aandeelhoudersver145
gadering kan heden ten dage worden opgelost via een enquêteprocedure.
De vraag is overigens wat er met het bestuurderschap gebeurt als alleen de arbeids146
overeenkomst tussen partijen wordt beëindigd. De in oudere literatuur wel verdedigde stelling dat het einde van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld door
ontbinding door de rechter, ook het einde van de vennootschapsrechtelijke relatie
met zich brengt is mijns inziens onjuist. Met Loesberg ben ik van oordeel dat de
vennootschapsrechtelijke betrekking uitsluitend kan eindigen op de in Boek 2 BW
omschreven wijzen. De opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst hoort
daar niet bij. In de praktijk zal het bestuurderschap in een dergelijk geval wel vaak
147
eindigen omdat de bestuurder zelf zijn positie neerlegt.
Lagere rechtspraak
Lagere rechtspraak werpt weinig licht op de zaak. Regelmatig wordt de rechtbank
148
Utrecht aangehaald die in 1997 als volgt oordeelt. De zaak betreft een structuurvennootschap: de raad van commissarissen is het tot ontslag bevoegde orgaan. De
bestuurder meldt zich voorafgaand aan de vergadering van de raad van commissarissen ziek. In de vergadering wordt niet tot zijn ontslag besloten, wel wordt besloten
een ontbindingsverzoek in te dienen en de bestuurder te schorsen. De bestuurder
stelt zich onder verwijzing naar het arrest Sjardin/Sjartec op het standpunt dat zolang
er geen geldig ontslagbesluit is, geen ontbindingsverzoek kan worden ingediend.
De arbeidsovereenkomst ontbinden zonder dat het bestuurderschap eindigt, is
bovendien onaanvaardbaar omdat de bestuurder dan onbezoldigd bestuurder zou
worden, aldus nog steeds de getroffen bestuurder. De rechtbank gaat hierin niet mee.
Er is geen rechtsregel die noopt tot het oordeel dat de arbeidsovereenkomst pas
ontbonden kan worden nadat de vennootschapsrechtelijke band is geëindigd. De
rechtbank overweegt verder dat de werknemer het bestuurderschap neer kan leggen
149
als hij vindt dat het hem te zwaar valt zonder bezoldiging.

144 Berendsen & Wiersma 2007, p. 119 l.k.
145 Zie voor een voorbeeld waarin de Ondernemingskamer ver gaat om partijen te helpen een impasse
te doorbreken Hof Amsterdam (OK) 16 november 2011, JOR 2011/330 m.nt. Bulten (Schuiten/TNA).
146 Zoals geciteerd in de annotatie van Loesberg onder Rb. Utrecht 16 april 1997 JOR 1997/90 (Van
Wijnen/X.).
147 Vgl. Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2-II*) 2009, nr. 426 en de verwijzingen aldaar
alsmede De Bock 2002, p. 510 l.k. Anders lijkt: Van der Ploeg 1999, p. 24.
148 Rb. Utrecht, 16 april 1997, JAR 1997/131 en JOR 1997/90 m.nt. Loesberg (Van Wijnen/X.). Kritisch
over deze uitspraak is Honée 1998.
149 Zie in dezelfde zin Rb. Den Bosch 7 april 1999, JAR 1999/190 (Duvedec BV/Hubben). In deze
ontbindingszaak doet de bestuurder een beroep op de vernietiging van het ontslagbesluit omdat
hij niet is gehoord. De rechtbank laat de juistheid van dat beroep in het midden en overweegt dat
“in de onderhavige procedure niet de vraag [behoeft] te worden beantwoord of Hubben terecht van zijn
functies als statutair bestuurder is ontheven, maar enkel de vraag of de tussen partijen bestaande
arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden.”
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Bij deze uitspraak past een aantal kanttekeningen. In de eerste plaats ging het hier –
anders dan in de Tactor/Ritz-zaak – om een ontbindingsverzoek ingediend op instigatie van het tot ontslag bevoegde orgaan, de raad van commissarissen. De uitspraak
zegt dus niet zoveel over de bevoegdheid van andere organen om zonder ontslagbesluit ontbinding te verzoeken. De gedachte van kennelijk zowel de bestuurder als de
rechtbank dat er zonder arbeidsovereenkomst geen grondslag is om loon te betalen,
miskent de waarde van het bezoldigingsbesluit. Indien de bestuurder nog immer ‘in
functie’ is, dan is het bezoldigingsbesluit basis voor de betalingen. De vraag is
vervolgens wat het bezoldigingsbesluit bepaalt over doorbetaling tijdens ziekte,
maar dat is een tweede.
150

Bijzonder is de uitspraak van de kantonrechter Dordrecht in een geschil tussen een
coöperatie en een bestuurder. De kantonrechter overweegt zonder nadere uitleg dat
een geldig ontslagbesluit geen vereiste is om in een ontbindingsverzoek te worden
ontvangen. Wel geldt, aldus de kantonrechter, dat een ontbinding naar alle waarschijnlijkheid zal worden afgewezen vanwege het ontbreken van een ontslagbesluit.
Gelet op het ontbreken van een nadere motivering, kan niet te veel waarde worden
gehecht aan deze uitspraak.
Uit deze – schaarse – jurisprudentie zou kunnen worden afgeleid dat eenzijdige
beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder beëindiging van de statutaire positie
via ontbinding mogelijk is. Het lijkt echter geen praktische route te zijn.
Opzegging
Hoe zit dat met opzegging van de arbeidsovereenkomst? Hoewel de 15 april-arresten
niet zien op het eerst (of enkel) beëindigen van de contractuele band, heeft de
151
Rechtbank Zwolle in 2006 geoordeeld dat uit deze arresten desalniettemin volgt
dat het in beginsel niet mogelijk is dat partijen eenzijdig alleen de arbeidsovereenkomst opzeggen onder instandhouding van de vennootschapsrechtelijke relatie. De
casus was als volgt. Berkelmans is samen met Spiering bestuurder van Zorgzaak
Holding BV. Beiden houden ieder de helft van alle aandelen. Berkelmans en Spiering
raken gebrouilleerd. Op 24 maart 2004 heeft de Ondernemingskamer Berkelmans als
bestuurder geschorst. Op 26 augustus 2005 schrijft Zorgzaak aan Berkelmans dat zij
de arbeidsovereenkomst per 30 september 2005 beëindigt. In de aandeelhoudersvergadering van 27 januari 2006 wordt vervolgens besloten dat het eerder genomen
besluit om Berkelmans te ontslaan “juist is geweest”. Berkelmans laat het er niet bij
zitten en vordert loondoorbetaling en een verklaring voor recht dat het ontslag nietig
is, althans kennelijk onredelijk en een schadevergoeding. Zij voert daartoe aan dat
Zorgzaak niet had kunnen opzeggen onder handhaving van de vennootschapsrechtelijke betrekking. Als die betrekkingen zouden kunnen worden gescheiden, dan zou
de toestemming van UWV Werkbedrijf nodig zijn geweest. Tussen partijen is niet
in geschil dat Zorgzaak heeft beoogd uitsluitend de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

150 Ktr. Dordrecht 12 februari 2009, JOR 2009/155 m.nt. Witteveen (’t Hellegat/X.).
151 Rb. Zwolle-Lelystad 14 juni 2006, JOR 2006/205 en JAR 2006/223 (Berkelmans/Zorgzaak).
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Volgens de rechtbank volgt uit de 15 april-arresten (en de arresten waarop zij
152
voortbouwen) dat het in beginsel niet mogelijk is dat partijen eenzijdig alleen de
arbeidsovereenkomst opzeggen onder instandhouding van de vennootschapsrechtelijke relatie. De verwevenheid van de arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke
betrekkingen staat er in beginsel aan in de weg dat een vennootschap de arbeidsovereenkomst met haar statutair directeur door opzegging beëindigt, onder instandhouding van de vennootschapsrechtelijk relatie. De rechtbank overweegt dat dit zeker
geldt in een situatie als deze waarin de bestuurder juist met het oog op het verrichten
van zijn taken als bestuurder bij de vennootschap in dienst is getreden in welk geval
enerzijds de inhoud van de verplichting van de werknemer om arbeid te verrichten
in hoge mate wordt ingevuld door de (vennootschapsrechtelijk bepaalde) verplichtingen van een bestuurder en anderzijds de verplichting van de werkgever om loon
te betalen een tegenprestatie vormt voor die vennootschapsrechtelijke taken. Het ligt
niet voor de hand, en zou ook tot onaanvaardbare gevolgen kunnen leiden, dat de
vennootschap door opzegging van de arbeidsovereenkomst eenzijdig zou kunnen
ontkomen aan haar verplichting loon te betalen, terwijl de bestuurder, door dat de
vennootschapsrechtelijke verhouding niet is beëindigd, wel gehouden zou blijven zijn
werkzaamheden als bestuurder voort te zetten. Ook de consequentie is volgens de
rechtbank dezelfde als in de 15 april-arresten: de arbeidsrechtelijke opzegging heeft
ook te gelden als het vennootschapsrechtelijke ontslag. Hiertoe is het bestuur niet
bevoegd, maar de algemene vergadering zodat het besluit uit augustus 2005 nietig is.
Gelet op de aard van het gebrek is bekrachtiging niet mogelijk, zodat het ‘besluit’ van
de algemene vergadering evenmin tot gevolg heeft dat er een rechtsgeldig ontslagbesluit is (nog daargelaten dat de formulering van dat ‘besluit’ niet erg helder is).
153

Deze uitspraak heeft niet geleid tot veel kritische geluiden in de literatuur terwijl
er nogal wat is af te dingen op de redenering van de rechtbank. In de eerste plaats
miskent de rechtbank dat de strekking van de 15 april-arresten nu juist is dat het
vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit leidend is. Is de bestuurder niet meer gewenst
als bestuurder van de vennootschap, dan dient ook de arbeidsovereenkomst te sneuvelen. Dat volgt uit de wetsgeschiedenis (aldus de Hoge Raad). Het meest voor de
hand liggende bijkomende argument is dat de raison d’être van de arbeidsovereenkomst nu eenmaal is het uitvoeren van bestuurderstaken. Zonder die bestuurstaken is de arbeidsovereenkomst zinledig geworden. Deze redenering gaat niet op
voor een einde aan de arbeidsovereenkomst onder instandhouding van het bestuurderschap. Zolang de bestuurder bestuurder is, kan en dient hij zijn bestuurstaken te
verrichten. De overweging van de rechtbank dat dit onaanvaardbaar zou zijn omdat
de bestuurder voor zijn werkzaamheden dan niet meer beloond zou worden is
eveneens onjuist. Zoals eerder opgemerkt is de beloning van de bestuurder niet alleen
verschuldigd op grond van de arbeidsovereenkomst (of opdrachtovereenkomst), maar

152 HR 13 november 1992, NJ 1993, 265 m.nt. PAS (Levison/MAB) en HR 17 november 1995, NJ 1996, 142
(Atlantic Nominees/Van den Elshout).
153 Vgl. Verburg 2008, p. 15 r.k. schrijft zonder verdere toelichting dat deze uitspraak in lijn is met de
15 april-arresten. Wel – terecht – kritisch zijn Berendsen & Wiersma 2007, p. 118 r.k.
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ook op grond van het bezoldigingsbesluit. Ook zonder arbeids- of opdrachtovereenkomst is de vennootschap gehouden de bezoldiging te voldoen.
De constatering van de rechtbank dat de algemene vergadering en niet het bestuur
het bevoegd orgaan is om een ontslagbesluit te nemen is uiteraard juist. Zoals hierboven omschreven volgt dit uit het arrest Eggenhuizen/Unidek. Uit dat arrest volgt niet
zonder meer dat de algemene vergadering exclusief vertegenwoordigingsbevoegd is
om de contractuele band te verbreken. De rechtbank had hieraan een overweging
kunnen wijden, net als aan de hierboven besproken oudere rechtspraak (Tactor/Ritz
Lounge en Van Wijmen).
154

Het Hof Amsterdam heeft in een kortgedingzaak geoordeeld dat voor een arbeidsrechtelijk ontslag een rechtsgeldig besluit van de algemene vergadering nodig is. De
bestuurder betwist in deze zaak dat het ontslagbesluit in een algemene vergadering
is genomen. De vennootschap betoogt vervolgens dat als dat al zo zou zijn, niets er aan
in de weg staat dat aan de arbeidsovereenkomst een einde komt door een ontslag
op staande voet. Het hof oordeelt dat de vennootschap hiermee miskent dat ook een
dergelijk ontslag door de algemene vergadering moet worden verleend en dat in casu
van een daartoe strekkend, rechtsgeldig genomen besluit niet is gebleken.
Dit oordeel is ruimer dan alleen het oordeel dat de algemene vergadering het
bevoegde orgaan is om de arbeidsrechtelijke verhouding te beëindigen. Er staat ook
dat dat moet via een besluit van de algemene vergadering. Dit is opmerkelijk omdat
de arbeidsrechtelijke opzegging, hoewel aan vele regels gebonden, in beginsel vormvrij is. Een opzegging kan mondeling of schriftelijk en is verder niet aan enig vormvereiste gebonden. Door te oordelen dat een besluit van de algemene vergadering
nodig is, worden alle formele vereisten die ook gelden voor een vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit, als het ware in de contractuele verhouding getrokken. Zo
zal de bestuurder gehoord moeten worden. Dit spreekt voor zich als het gaat om het
vennootschapsrechtelijke ontslag, maar een gewone werknemer wordt doorgaans
155
voor de opzegging niet door de werkgever gehoord.
Ik wijs verder nog op de uitspraak van de Voorzieningenrechter Amsterdam van
156
2 maart 2010. De vennootschap zegt de arbeidsovereenkomst met de bestuurder
op bij brief van 23 oktober 2009 en het vennootschapsrechtelijk ontslag vindt plaats
in een aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2009, zonder dat de bestuurder
is uitgenodigd om gehoord te worden. Het besluit wordt bij brief van 9 november
2009 ter kennis van de bestuurder gebracht. De bestuurder beroept zich op de
vernietigbaarheid wegens strijd met artikel 2:227 lid 4 (thans lid 7) BW en vordert

154 Hof Amsterdam 26 april 2007, RO 2007/89, JOR 2008/63 m.nt. Loesberg (Behrens/Atrix Mundi).
155 Vlg. Verburg 2008a. In zijn oratie pleit hij voor een vernieuwd ontslagsysteem waarbij de werknemer, net als de statutair bestuurder gehoord dient te worden voorafgaand aan het ontslagbesluit.
Bij een ontslag op staande voet gebeurt dat al. Vgl. Sagel 2013, p. 55 e.v.
156 JAR 2010/102 (Schiet/Bestford).
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in kort geding loondoorbetaling (en toelating tot de werkzaamheden). De vennootschap stelt zich, als ik de uitspraak goed begrijp, op het standpunt dat de arbeidsrechtelijke opzegging op een eerder moment is gedaan en dus niet geraakt wordt door
de eventuele vernietiging van het vennootschapsrechtelijke ontslagbesluit. De opzegging mocht zonder vergunning geschieden vanwege het statutair bestuurderschap,
aldus nog steeds de vennootschap. De voorzieningenrechter gaat hierin niet mee en
oordeelt dat de vernietiging van het ontslagbesluit ook de arbeidsrechtelijke opzegging
vernietigt. ‘Los opzeggen’ is dus niet aan de orde.
Het door de bestuurder beëindigen van de arbeidsovereenkomst onder de uitdrukkelijke instandhouding van de vennootschapsrechtelijke band ligt minder voor de
hand. Het is niet eenvoudig een praktisch belang te verzinnen waarom een bestuurder dat zou willen doen. Een mogelijke reden voor de werknemer om de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen, maar wel bestuurder te willen blijven, kan zijn
gelegen in het alvast laten starten van de termijn waarin hij door een concurrentiebeding wordt beperkt. Ten slotte kan het zo zijn dat de bestuurder nog invloed wil
157
kunnen uitoefenen op te nemen beslissingen.
Een bijzondere situatie ontstaat indien de vennootschap failleert. In dat geval wordt
de rechtsverhouding tussen bestuurder en vennootschap wel deelbaar, enigszins
158
vergelijkbaar met de situatie bij overgang van onderneming. In geval van faillissement bepaalt artikel 40 Fw dat de curator de arbeidsovereenkomst kan opzeggen met
de werknemer (met toestemming van de rechter-commissaris). Dit artikel is ook van
toepassing op de bestuurder. De curator wordt als het ware werkgever. De opzegging
door de curator maakt geen einde aan de vennootschapsrechtelijke verhouding. In
de eerste plaats niet omdat de enkele arbeidsrechtelijke opzegging door de vennootschap dat ook niet doet, zoals hierboven uiteengezet. Daarbij geldt dat het ontslag als
bestuurder kan alleen gegeven worden door het tot ontslag bevoegde orgaan. De
curator gaat op grond van artikel 40 Fw fungeren als werkgever, maar niet als orgaan
van de vennootschap. Artikel 2:134 (244) BW wordt door artikel 40 Fw immers niet
doorkruist.
Is er na faillissement nog niet door de curator opgezegd en neemt de vennootschap
een ontslagbesluit, dan is het de vraag of toepassing van de 15 april-arresten er toe leidt
dat ook de arbeidsovereenkomst eindigt. Het antwoord op die vraag moet mijns
inziens ontkennend luiden. In de 15 april-arresten is weliswaar beslist dat de algemene
vergadering het bevoegde orgaan is om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, maar

157 Vgl. HR 31 mei 1996, NJ 1996, 694 m.nt. Ma (Lampe/Videoworks) waarin werd geoordeeld dat een
ontslagen bestuurder die tevens een arbeidsverhouding met de vennootschap had en die ervan
afziet om ook deze arbeidsverhouding te herstellen, belang bij herstel van zijn statutaire positie
kan hebben. Annotator Maeijer wijst erop dat deelname aan besluitvorming een redelijk belang
kan opleveren. Als dit zo is bij het vernietigen van een ontslagbesluit, dan geldt dat ook voor de
instandhouding van het bestuurderschap terwijl de arbeidsovereenkomst wel wordt beëindigd.
158 Zie over overgang van onderneming paragraaf 6.11 van dit hoofdstuk. Zie uitgebreid over de
bestuurder in faillissement: o.a. Verburg 2012 en Hufman 2013.
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artikel 40 Fw doorkruist dat door de bevoegdheid de arbeidsovereenkomst te beëindigen bij de curator te leggen. Dat artikel 40 Fw hier ‘voor’ gaat, is in lijn met hetgeen
de Hoge Raad in de 15 april-arresten voorop heeft gesteld:
“Het antwoord op de vraag welke gevolgen het ontslagbesluit heeft voor de arbeidsverhouding
tussen de bestuurder en de vennootschap, moet worden gegeven aan de hand van het bepaalde in
de arbeidsovereenkomst en in de op arbeidsovereenkomsten toepasselijke wetsbepalingen, voor
zover Boek 2 BW deze wetsbepalingen niet uitdrukkelijk terzijde stelt (zie: HR 13 november 1992,
nr. 151146, NJ 1993, 265)”
159

Met Verburg ben ik van oordeel dat artikel 40 Fw een op de arbeidsovereenkomst
toepasselijke wetsbepaling is die niet door Boek 2 BW uitdrukkelijk ter zijde wordt
gesteld. De vennootschap kan wel de vennootschapsrechtelijke band verbreken, die
bevoegdheid houdt zij, maar niet de arbeidsrechtelijke. Toepassing van de 15 aprilarresten leidt dus in dit geval niet tot ‘ontslag is ontslag’. Anders gezegd: de curator kan
de arbeidsrechtelijke band beëindigen, maar heeft geen invloed op de vennootschapsrechtelijke positie. De vennootschap kan de vennootschapsrechtelijke positie beëindigen, maar heeft geen invloed op de arbeidsrechtelijke beëindiging. Ik vind dat een
logische uitkomst. De curator kan er belang bij hebben nog gedurende enige tijd een
160
beroep op de werknemer/bestuurder te doen. Het is niet aan de vennootschap om
dat te dwarsbomen.
In de situatie waarin de bestuurder/werknemer zijn bestuurderschap neerlegt leiden
de 15 april-arresten er mijns inziens wel toe dat ook de arbeidsovereenkomst wordt
verbroken. Er zijn geen arbeidsrechtelijke regels die de iets wijzigen in de bevoegdheid van de werknemer om zijn arbeidsovereenkomst op te zeggen. In artikel 40 Fw
wordt ook uitdrukkelijk bevestigd dat de werknemer kan opzeggen (dus ook als er
een overeenkomst voor bepaalde tijd is zonder tussentijds opzegbeding). Legt de
bestuurder zijn bestuurderschap neer, dan staat er niets aan in de weg dat dat ook de
arbeidsrechtelijke band slaakt.
6.3
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Boek 2 BW, de statuten en in voorkomend geval de reglementen kennen regels over
de totstandkoming van besluiten door organen van de vennootschap. Ook een ontslagbesluit (net als een benoemings- en beloningsbesluit) moet met inachtneming
van die regels worden genomen. Schending van de regels kan leiden tot nietigheid
of vernietigbaarheid. Nietigheid is aan de orde als sprake is van een besluit in strijd
met de wet of statuten (artikel 2:14 lid 1 BW). Een besluit is vernietigbaar als het in
strijd is met de redelijkheid en billijkheid ex artikel 2:8 BW of in strijd met wettelijke,
statutaire of reglementaire bepalingen over de totstandkoming van besluiten (artikel
161
2:15 BW).
159 Verburg 2012.
160 Zie ook Kortmann in zijn annotatie onder het arrest Bartelink/Ciris in AA 2005/54.
161 Doorgaans zal de ontslagen bestuurder zich beroepen op gebreken in de besluitvorming. Ook
werknemers kunnen belang hebben bij de vernietiging van een ontslagbesluit, vgl. Hof Den Bosch
8 april 1992, NJ 1992, 701 (Gilissen/L.).
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Net als bij een bezoldigingsbesluit en een benoemingsbesluit is de vraag wat de
gevolgen voor de arbeidsovereenkomst zijn van een nietig of vernietigbaar ontslagbesluit. Hierover handelt paragraaf 6.3.2. Eerst wordt een aantal regelmatig voorkomende gebreken kort besproken: gebreken bij de bijeenroeping of oproeping, het niet
horen of niet laten uitbrengen van de raadgevende stem door bestuurders en commissarissen en strijd met de redelijkheid en billijkheid.
162

Opgemerkt zij dat sinds de inwerkingtreding van de Wet flex-BV de mogelijkheid bestaat bepaalde bevoegdheden toe te kennen aan een groep aandeelhouders
van een bepaalde soort. Hieronder valt de bevoegdheid om bestuurders te benoemen
(artikel 2:242 lid 1 BW) en te ontslaan (artikel 244 lid 1 jo 242 lid 1 BW) alsook de
bevoegdheid de bezoldiging vast te stellen. Is een bevoegdheid toegekend aan zo’n
groep aandeelhouders, dan gelden de regels die gelden voor besluitvorming door de
algemene vergadering niet. De wet kent geen algemene regels voor besluitvorming
163
door een groep van aandeelhouders. De regels die hieronder besproken worden gelden niet als de ontslagbevoegdheid bij een groep aandeelhouders van een bepaalde
soort ligt.
6.3.1
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Bijeenroepen algemene vergadering
De wet verplicht tot ten minste eenmaal per jaar vergaderen. Voor de NV geldt dat
dat binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moet gebeuren, tenzij de statuten
een kortere termijn stellen (artikel 2:108 BW). Voor de BV geldt sinds de inwerking164
treding van de Wet flex-BV een afwijkende regeling: per boekjaar moet één algemene vergadering worden gehouden of moet éénmaal buiten vergadering worden
vergaderd (artikel 2:218 BW). Daarnaast kunnen er zoveel vergaderingen gehouden
worden als nodig is. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn bevoegd de
algemene vergadering bijeen te roepen. Deze bevoegdheid kan bij de statuten ook aan
anderen worden verleend, waaronder houders van aandelen van een bijzondere soort
(artikel 2:109 (219) BW). Het bijeenroepen van de vergadering geschiedt door het
165
bestuur en niet door iedere bestuurder afzonderlijk. Laat het bestuur of de raad van
commissarissen na een vergadering bijeen te roepen, terwijl één of meer houders van

162 Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), Stb. 2012, 299, inwerkingtreding 1 oktober 2012
(Besluit van 29 juni 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, Stb. 2012, 301,; parlementaire behandeling: Kamerstukken 31 058).
163 Vgl. Boschma & Kuijers-Tollenaar 2013.
164 Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), Stb. 2012, 299, inwerkingtreding 1 oktober 2012
(Besluit van 29 juni 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, Stb. 2012, 301,; parlementaire behandeling: Kamerstukken 31 058).
165 Vgl. HR 6 april 1936, NJ 1936, 1045 (Zeepfabriek Frans Duller) en HR 15 juli 1968, NJ 1969, 101
(Wijsmuller).
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aandelen die gezamenlijk ten minste een tiende (een honderdste bij de BV, waarbij
in de statuten kan worden afgeweken) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen,
daar wel om hebben verzocht, dan kan de voorzieningenrechter op verzoek van die
aandeelhouders hen machtigen de vergadering bijeen te roepen (artikel 2:110 (220)
BW). De voorzieningenrechter verleent de machtiging na verhoor of oproeping van de
vennootschap indien de verzoekers summierlijk hebben doen blijken dat aan alle
gestelde voorwaarden is voldaan en dat zij een redelijk belang hebben bij het
houden van de vergadering. Is sprake van een BV, dan wijst de voorzieningenrechter het verzoek af als een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich tegen
het houden van de algemene vergadering verzet. Tegen de beschikking van de voorzieningenrechter staat geen rechtsmiddel open, behoudens cassatie in het belang
der wet (artikel 2:111 (221) BW).
Besluiten genomen in een niet op de juiste wijze bijeengeroepen algemene vergade166
ring zijn vernietigbaar op grond van artikel 2:15 lid 1 sub a BW. Is echter het gehele
geplaatste kapitaal vertegenwoordigd en is met algemene stemmen besloten, dan is
167
het besluit niet vernietigbaar.
Het bijeenroepen van de algemene vergadering kan de eerste hobbel zijn bij het
ontslag van een bestuurder. Voor een voorbeeld verwijs ik naar het reeds besproken
168
arrest Tactor/Ritz Lounge. De bestuurder die dreigt ontslagen te worden zal niet snel
genegen zijn mee te werken aan het bijeenroepen van de algemene vergadering
waarin zijn ontslag aan de orde is. Als er geen raad van commissarissen is, dan zal
het bijeenroepen van de algemene vergadering niet eenvoudig zijn. Is er een overzichtelijk aantal aandeelhouders, en is de bestuurder zelf geen aandeelhouder, dan
kan het niet op de juiste wijze bijeenroepen worden geheeld door met algemene
169
stemmen te besluiten. Het probleem kan ook worden omzeild als besluitvorming
170
buiten vergadering in de statuten mogelijk is gemaakt. Deze oplossing werkt weer
niet indien de bestuurder ook aandeelhouder is. Besluitvorming buiten vergadering
vereist immers dat met algemene stemmen wordt besloten (artikel 2:128 (238)
BW). De hierboven omschreven route van artikel 2:110 (220) BW kan in dat geval
uitkomst bieden, evenals het starten van enquêteprocedure.
Ook in concerns is voorzichtigheid bij het houden van een algemene vergadering
of bij het besluiten buiten vergadering geboden. In voorkomend geval bekleedt de
bestuurder die met ontslag bedreigd wordt ook bestuursfuncties bij vennootschappen hoger in de vennootschapsrechtelijke structuur. Het is zaak op het juiste niveau
te beginnen met ontslaan.

166
167
168
169
170

Vgl. Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 96.
Zie Losbladige Rechtspersonenrecht, aant. 2 op art. 2:109 BW.
HR 5 november 1954, NJ 1956, 321 (Tactor/Ritz Lounge), zie paragraaf 6.2.6. van dit hoofdstuk.
Zie voor een voorbeeld hiervan Rb. Utrecht 4 april 2012, JOR 2012/211 (Pijnenborg/Kneipp).
Zie voor complicaties bij het besluiten buiten vergadering bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 7 november
2012, JOR 2013/37 m.nt. Holtzer (Van Paridon).
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Oproeping algemene vergadering
Ook de oproeping voor de algemene vergadering is gebonden aan regels. Voor de
naamloze vennootschap luiden die regels als volgt. De oproeping geschiedt niet later
dan 15 dagen voor de dag van de vergadering (42 dagen als sprake is van een
beursgenoteerde vennootschap) (artikel 2:115 BW). Is de termijn korter, of heeft de
oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen
tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin het hele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. De vergadering moet plaatsvinden in Nederland in de plaats
die de statuten vermelden of in de gemeente waar de naamloze vennootschap haar
woonplaats heeft (artikel 2:116 BW). Elders kunnen geldige besluiten worden genomen als het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. De oproeping geschiedt
door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad en door oproepingsbrieven als
de statuten dat bepalen. De oproeping vermeldt – onder meer – de te behandelen
onderwerpen. Over onderwerpen die niet zijn aangekondigd, kan rechtsgeldig worden besloten met algemene stemmen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is (artikel 2:114 lid 2 BW).
Is sprake van een besloten vennootschap is de termijn voor oproeping acht dagen.
Is deze termijn niet in acht genomen, dan kunnen toch besluiten worden genomen
als alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders en commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld hun raad171
gevende stem uit te brengen (artikel 2:225 BW). De vergadering moet plaatsvinden
in de bij statuten bepaalde plaats, of in de gemeente waar de vennootschap woonplaats
heeft. Er kan ook een plaats in het buitenland worden aangewezen. Ook hier kan de
vergadering elders worden gehouden mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van vergadering en de bestuurders/commissarissen hun raadgevende stem hebben kunnen uitbrengen (artikel 2:226 BW). De oproeping geschiedt
door oproepingsbrieven aan aandeelhouders en aan andere vergadergerechtigden.
In de statuten kan worden bepaald dat dit via elektronische weg kan, als de aandeelhouder of vergadergerechtigde daarmee instemt (artikel 2:223 BW). Ten slotte dient
ook in de besloten vennootschap de oproeping een agenda van de te behandelen
onderwerpen te bevatten. Over een niet vermeld onderwerp kan toch wettig worden
besloten als alle vergadergerechtigden daarmee hebben ingestemd en de bestuurders/
commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld
advies uit te brengen (artikel 2:224 BW).
Geschiedt de bijeenroeping of oproeping niet zoals het hoort, dan tast dat de
geldigheid van de genomen besluiten aan en zijn die besluiten voor vernietiging
172
vatbaar.

171 Bestuurders worden niet gezien als vergadergerechtigden in de zin van artikel 2:227 BW, Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3, p. 84.
172 Zie voor een ouder voorbeeld: HR 16 juni 1944, NJ 1944, 443 (Keimel/Merito).
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Staat het ontslag van de statutair bestuurder op de agenda, dan moet dat voor de
bestuurder ook echt duidelijk zijn. Onduidelijkheid over de agenda leidt ertoe dat de
oproeping vernietigbaar is. Een voorbeeld is te vinden in de zaak die is voorgelegd aan
173
de Rechtbank Utrecht. De vennootschap had in de oproeping de volgende agendapunten opgenomen: “2. De inbreng van de Crystal activiteiten in de nieuw te vormen
Comsys Groep. 3. De gevolgen van deze inbreng voor alle bij de Crystal Groep betrokken
bedrijven en personen.” Drie dagen voor de aandeelhoudersvergadering is uitgebreid
toegelicht dat het ontslag van de bestuurder aan de orde zou zijn, alsook waarom. De
bestuurder beroept zich – onder meer – op de vernietigbaarheid van het ter vergadering genomen ontslagbesluit omdat het voorgenomen ontslag niet op de agenda is
vermeld. De nadere toelichting was te laat en bovendien is de bestuurder (die ook
middellijk aandeelhouder is) niet uitgenodigd om gehoord te worden. De vennootschap stelt zich op het standpunt dat verhullende taal was gebruikt om de bestuurder
niet te beschadigen en dat alle betrokkenen ter vergadering op de hoogte waren
van wat er speelde zodat minder gewicht aan de oproeping moest worden toegekend.
De bestuurder trekt hier aan het langste eind. De rechtbank oordeelt dat wet en
statuten met zich brengen dat een voorgenomen ontslag van een bestuurder en de
daaraan ten grondslag liggende reden, duidelijk in de oproepingbrief vermeld dient
174
te worden. Het belang van die duidelijkheid is gelegen in een reële gedachtewisseling tussen aandeelhouders onderling en met de bestuurder over een zowel voor
de onderneming als de bestuurder zo ingrijpend besluit. De oproeping in casu voldoet
daar niet aan. De latere toelichting kan als zelfstandige oproeping worden gezien,
maar dan had ook de normale termijn van 14 dagen in acht moeten worden genomen.
De rechtbank vernietigt vervolgens het ontslagbesluit nu de gebreken niet zijn
geheeld: er is niet met algemene stemmen besloten. De in acht te nemen oproepingstermijn vanaf het moment dat wel een volledige agenda is verstuurd speelt hier
een rol omdat de betrokken bestuurder ook aandeelhouder is. Is de bestuurder géén
aandeelhouder en wordt hij uitsluitend opgeroepen om gehoord te worden en om
zijn raadgevende stem uit te brengen, dan gelden de formele oproepingsvereisten
175
niet voor die uitnodiging. De uitnodiging hoeft ook niet per definitie door de aan176
deelhouder te geschieden.
177

Ook de Rechtbank Arnhem komt in de Dimension Data-zaak tot vernietiging van
het ontslagbesluit omdat in de oproeping slechts een agendapunt over een geldopname door de bestuurder is opgenomen. De rechtbank acht dit, in combinatie met
het feit dat de vennootschap de bestuurder had gezegd dat hij wel kon inbellen in
plaats van fysiek verschijnen, in strijd met de zorgvuldigheid waarmee de vennootschap een bestuurder/werknemer in staat behoort te stellen over zijn voorgenomen

173 Rb. Utrecht 11 juni 2008, JOR 2008/225 m.nt Holtzer (Bakker/Crystal Communications).
174 Over het al dan niet vermelden van de gronden van het ontslag kan ook anders worden gedacht,
getuige de uitspraak van de Rechtbank Gelderland ((vzr.) 11 december 2013, ECLI:NL:RBGEL:
2013:6420 (Blycolin)) waarin wordt overwogen dat niet uit de wet of de jurisprudentie voortvloeit
dat in de oproeping ookde gronden voor het ontslag moeten worden opgenomen.
175 Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2-II*) 2009, nr. 340.
176 HR 22 december 2009, JAR 2010/20 (Hay Group/Schneider), r.o 3.4.
177 Rb. Arnhem 16 maart 2008, JOR 2008/153 m.nt. Holtzer (Dimension Data).
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ontslag te worden gehoord. Het ontslagbesluit wordt vernietigd, eveneens op grond
van artikel 2:15 lid 2 BW. Holtzer betoogt in zijn annotaties bij zowel de Dimension
Data-zaak als bij de Crystal Groep-uitspraak dat arbeidsrechtelijke elementen de
vennootschapsrechtelijke toetsing kleuren. Ik zie dat niet zo. De oproepingsvereisten in de wet (en vaak ook in de statuten) zijn helder: de te behandelen onderwerpen moeten worden vermeld. Een redelijke wetsuitleg, desnoods ingevuld door de
vennootschapsrechtelijke redelijkheid en billijkheid, brengt met zich mee dat die
vermelding correct, duidelijk en niet cryptisch moet zijn. Dat zijn geen typisch
arbeidsrechtelijke eisen lijkt mij, maar dienen ook de betrokkenen bij de vennootschap.
Is sprake van besluitvorming buiten vergadering (artikel 2:128 (238) BW) dan gelden
de oproepingsvereisten niet. Wel moet het besluit met algemene stemmen worden
genomen en de stemmen dienen schriftelijk te worden uitgebracht. Is er slechts
178
één aandeelhouder, dan volstaat dat het besluit schriftelijk is vastgelegd. Besluitvorming buiten vergadering is met name praktisch als sprake is van één aandeelhouder. Het risico op fouten in de formele procedure is dan klein.
Zoals in de inleiding opgemerkt, gelden de regels omtrent besluitvorming in de algemene vergadering niet voor een groep van houders van aandelen van een bepaalde
soort. Ligt de ontslagbevoegdheid bij zo’n groep, dan kan dus zonder al te veel wettelijke formaliteiten worden besloten. Wel is het uiteraard mogelijk dat in de statuten of in reglementen nadere regels zijn opgenomen over besluitvorming door zo’n
groep. Schending van die voorschriften leidt eveneens tot vernietigbaarheid op grond
van artikel 2:15 lid 1 sub a of c BW.
Hoorplicht en raadgevende stem
Een van de belangrijkste formele vereisten voor het nemen van een rechtsgeldig
ontslagbesluit (en overigens ook voor het nemen van een benoemingsbesluit) is dat
bestuurders en commissarissen op grond van artikel 2:117 (227) lid 4 BW een raadgevende stem hebben in de algemene vergadering. Het niet laten uitbrengen van de
raadgevende stem leidt tot vernietigbaarheid van het ontslagbesluit. Ook bij besluit179
vorming buiten vergadering geldt artikel 2:117 (227) lid 4 BW. Voor de BV is dit sinds
de invoering van de Wet flex-BV per 1 januari 2013 ook in de wet geregeld (artikel
180
2:238 lid 2 BW).
De bestuurder moet worden uitgenodigd voor de vergadering, of als sprake is van
besluitvorming buiten vergadering, voor een bijeenkomst met de aandeelhouder

178 HR 10 maart 1995, NJ 1995, 595 m.nt. Ma (Janssen Pers/Janssen). Dit is dus een uitzondering op de
regel dat besluiten vormvrij zijn. Een besluit genomen buiten vergadering door één aandeelhouder moet schriftelijk zijn. Zie hierover ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.1.1.
179 HR 10 maart 1995, NJ 1995, 595 m.nt. Ma (Janssen Pers/Janssen), bevestigd in HR 22 december
2009, JAR 2010/20 (Hay Group /Schneider).
180 Artikel 2:238 lid 2 BW spreekt van een advies en niet van een raadplegende stem. Uit de parlementaire geschiedenis valt niet af te leiden dat hier is beoogd een verschil aan te brengen.
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waarin hij wordt gehoord en zijn raadgevende stem kan uitbrengen. Die uitnodiging
hoeft niet te voldoen aan de formele oproepingsvereisten van artikel 2:114 (224)
181
BW.
Wordt de bestuurder niet gehoord of niet in de gelegenheid gesteld zijn raadgevende stem uit te brengen, dan is het besluit als gezegd vernietigbaar. Ook als andere
bestuurders of commissarissen niet in de gelegenheid zijn gesteld hun raadgevende
stem uit te brengen is dat een grond voor een mogelijke vernietiging. Hierbij moet
worden opgemerkt dat indien de niet gehoorde medebestuurders en commissarissen
laten weten het met de besluitvorming eens te zijn, er geen belang bij de vernietiging
182
van het ontslagbesluit bestaat. Dit gebrek kan dus worden geheeld. Maakt de
ontslagen bestuurder zelf geen gebruik van de geboden gelegenheid om zijn advies
183
uit te brengen, dan is dat geen grond voor vernietiging.
Er is een verschil tussen het horen van de bestuurder en het uitbrengen van de
raadgevende stem. Algemeen wordt aangenomen dat het horen dient te gebeuren
op grond van artikel 2:8 BW en ertoe dient de bestuurder in de gelegenheid te stellen
zijn persoonlijke belangen naar voren te brengen. De raadgevende stem is er om
bestuurders en commissarissen het belang van de vennootschap te kunnen laten
184
meewegen. Huizink heeft er terecht op gewezen dat in de praktijk het verschil niet
185
zo duidelijk te onderscheiden is. Schending van de hoorplicht leidt tot vernietigbaarheid op grond van artikel 2:15 lid 1 sub b BW, schending van artikel 2:117 (227)
BW tot vernietigbaarheid op grond van artikel 2:15 lid 1 sub a BW.
De vennootschap hoeft zich niet veel aan de (tegen)stem van de bestuurder gelegen
te laten liggen. Het besluit kan gewoon genomen worden. Wel moet sprake zijn
geweest van een daadwerkelijk uitwisseling van gedachten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
186
een uitspraak van de rechtbank Zwolle uit 2000. Het betreft in die zaak een managementovereenkomst, maar de betreffende ‘manager’ is in persoon bestuurder. De
vennootschap (ooit door hemzelf opgericht) wil hem niet langer als bestuurder en
gaat over tot schorsing en ontslag. Het schorsingbesluit houdt geen stand omdat dat
besluit onbevoegd genomen is, te weten door de overige bestuurders (en niet de
187
algemene vergadering). Met betrekking tot het ontslagbesluit overweegt de rechtbank dat de bestuurder zich in de aandeelhoudersvergadering niet inhoudelijk heeft

181 Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2-II*) 2009, nr. 340.
182 Rb. Arnhem 30 maart 2011, JOR 2011/176 m.nt. Groffen (Bosman/Cyclomedia Technology).
183 Vgl. Rb. Leeuwarden (ktr. vzr.) 26 juli 2011, JAR 2011/231 m.nt. Beltzer (Boxes) en Rb. Utrecht 4 april
2012, JOR 2012/211 (Pijnenborg/Kneipp).
184 Zie hierover onder meer Schwarz 1995, Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2-II*) 2009,
nr. 340 en Verburg 2010.
185 Losbladige Rechtspersonen art. 2:134 aant. 10.
186 Rb. Zwolle 29 november 2000, JOR 2001/80 (De Vries/Atir). Zie ook Rb. Arnhem 8 augustus 2012,
JAR 2012/236 (Wolsink/Dremefa). In deze zaak heeft de vennootschap nog voordat de bestuurder
zijn raadgevende stem heeft kunnen uitbrengen al naar buiten gebracht dat de bestuurder niet
terugkomt. Daarmee is de raadgevende stem illusoir geworden. In deze zaak vertaalde dit (en
meer) zich in een kennelijk onredelijk ontslag. Zie hierover paragraaf 6.4.2 van dit hoofdstuk.
187 De rechtbank oordeelt dat het op deze wijze nemen van een besluit een onrechtmatige daad van
de vennootschap jegens de bestuurder is. Dat lijkt mij geen juiste conclusie.
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kunnen verantwoorden. In de vergadering is niet ingegaan op zijn bezwaren en er
is volstaan met het voorlezen van een notitie. De rechtbank oordeelt dat het besluit
daarom nietig is wegens schending van artikel 2:8 BW.
Ook geldt dat de vennootschap zal moeten toestaan dat de bestuurder zich ter
188
vergadering laat bijstaan door een raadsman. Er is geen wettelijk termijn voor
het nemen van een besluit buiten vergadering, de bestuurder dient wel tijd krijgen
om zich voor te bereiden. Een geschorste bestuurder moet ook worden gehoord over
189
zijn ontslag.
190

Groffen betoogt dat de raadgevende stem van de bestuurder over zijn eigen ontslag
niet past bij de tegenstrijdigbelangregeling zoals opgenomen in de corporate governance code en in de nieuwe tegenstrijdigbelangregeling bij de invoering van de Wet
bestuur en toezicht. Omdat de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft bij het
besluit over zijn eigen ontslag, zou er geen raadgevende stem moeten zijn. Ik deel
het standpunt van Groffen niet. De tegenstrijdigbelangregeling ziet op bestuursbesluiten en niet op aandeelhoudersbesluiten. De stem is uitsluitend raadgevend zodat
er geen vrees is dat de vennootschap door het tegenstrijdig belang wordt benadeeld.
Uit lagere rechtspraak blijkt dat er nog regelmatig fouten gemaakt worden door de
191
vennootschap als het gaat om het horen en het uitbrengen van de raadgevende stem.

188 Vgl. Rb. Utrecht (vzr.) 4 mei 2000, KG 2000, 146 (Q. Systems Holding). De bestuurder in kwestie is
opgeroepen voor de vergadering waarbij zijn ontslag op de agenda staat, maar is niet komen
opdagen. De reden daarvoor is dat de vennootschap niet genegen was de algemene vergadering te
verplaatsen naar een datum waarop ook de raadsman van de bestuurder aanwezig kon zijn. De
vennootschap heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van een algemene vergadering van
aandeelhouders en dat het niet is toegestaan dat zij zich door een advocaat laten vergezellen. De
president oordeelt dat, gelet op de gevolgen van het besluit voor de bestuurder, grote zorgvuldigheid in acht moet worden genomen. Zich laten bijstaan door een raadsman hoort daarbij. Zie ook.
Rb. Haarlem (vzr.) 19 mei 1995, JAR 1996/24 (Helderman/Wilo) waarin de president oordeelt dat
een bestuurder oproepen om gehoord te worden/zijn raadgevende stem uit te brengen tegen een
dag waarvan bekend is de raadsman van de bestuurder is verhinderd is in strijd is met de redelijkheid en billijkheid van art. 2.8 BW. Het ontslagbesluit is aldus vernietigbaar. Zie ook. Rb.
Amsterdam (vzr.) 20 juni 1996, JAR 1997/5 (Jongbloed/Van Duijnen) voor een vergelijkbaar oordeel.
189 Hof Arnhem 5 februari 2002, JOR 2002/153 (Pierik/De Raadt).
190 Rb. Arnhem 30 maart 2011, JOR 2011/176 m.nt. Groffen (Bosman/Cyclomedia Technology).
191 Ik verwijs naar onder meer: Hof Amsterdam 18 mei 1989, NJ 1990, 591 (WTC/Van der Wiel); Rb.
Zwolle 29 november 2000, JOR 2001/80 (De Vries/Atir); Hof Arnhem 5 februari 2002 JOR 2002/153
(Pierik/De Raadt); Rb. Amsterdam 16 maart 2006, RAR 2005/53 (Wehkamp/Satama); Rb. Almelo
30 oktober 2006, JIN 2007/53 m.nt. W.A. Zondag, JAR 2006/297 (Pril/Bulthaup); Rb. Arnhem 26 maart
2008, JAR 2008/124 en JOR 2008/153 m.nt. Holtzer (Dimension Data); Hof Arnhem 20 januari 2009,
ECLI:NL:GHARN:2009:BH4267 (Technica Group); Rb. Zutphen (vzr.) 14 oktober 2009, JAR 2010/35 en
JOR 2009/317 m.nt. Verburg (in de bodemzaak werd overigens – anders dan in kort geding –
geoordeeld dat het niet horen voor rekening van de bestuurder zelf komt: Rb. Zutphen 9 mei 2012,
RAR 2012/120 (Kwik-Fit)); Rb. Amsterdam 28 oktober 2009, JOR 2011/106, m.nt. Holtzer (Van
Dobben); Rb. Middelburg (vzr.) 26 januari 2010, JAR 2010/158; Rb. Arnhem 30 maart 2011, JOR
2011/176 (Bosman/Cyclomedia).
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Ligt de ontslagbevoegdheid bij een groep houders van aandelen van een bepaalde
soort dan is het de vraag of de bestuurders en commissarissen een raadgevende stem
hebben. Artikel 2:227 BW gaat uitdrukkelijk over de algemene vergadering en niet
over een groep houders van aandelen van een bepaalde soort. Stokkermans heeft een
192
analoge toepassing op besluitvorming door zo’n groep bepleit. Ik meen, met Bos193
chma en Kuijers-Tollenaar dat de parlementaire geschiedenis van de Wet flex-BV
die ruimte niet laat. De minister heeft dat in de Eerste Kamer duidelijk gezegd:
“De leden van de VVD-fractie stellen vraagtekens bij de opmerking in de memorie van antwoord
dat bestuurders en commissarissen ook een adviesrecht hebben in een vergadering van houders
van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding en of vragen of dit wel uit het wetsvoorstel kan
worden afgeleid. Bij nader inzien constateer ik dat de VVD-fractie gelijk heeft. In artikel 227 lid 7
van het wetsvoorstel is bepaald dat de raadgevende stem geldt voor de algemene vergadering en,
op grond van artikel 238 lid 2, laatste zin, tevens bij besluitvorming van de aandeelhouders buiten
vergadering. Bij een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding
is geen sprake van een algemene vergadering, noch van besluitvorming in de zin van artikel 238.
Het gaat immers om een besluit van een ander orgaan dan de algemene vergadering. Aan een
dergelijk orgaan kunnen bij de statuten bevoegdheden worden toegekend. Het geven van advies
door het bestuur in het belang van de vennootschap ligt bij nader inzien bij dergelijke statutaire
bevoegdheden minder voor de hand dan bij de wettelijke (en statutaire) bevoegdheden van de
algemene vergadering. Ik ben het dus met de leden van de VVD-fractie eens dat de raadgevende stem
in vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding niet geldt. In dat
194
opzicht komt er geen verandering in de situatie zoals die al geldt onder het huidige bv-recht.”

Een ontslagbesluit door een groep aandeelhouders van een bepaalde soort is in die
zin te vergelijken met een ontslagbesluit door de raad van commissarissen. Ook dan
is er geen raadgevende stem (zie hierna). De bestuurder moet nog wel steeds op grond
van artikel 2:8 BW worden gehoord over zijn voorgenomen ontslag, op straffe van
vernietigbaarheid.
Zijn er statutaire of reglementaire voorschriften over besluitvorming door de groep
aandeelhouders van een bepaalde soort, dan leidt schending daarvan tot vernietigbaarheid (artikel 15 lid 1 sub a en c BW).
Standpuntbepalingsrecht ondernemingsraad
In een naamloze vennootschap heeft de ondernemingsraad op grond van artikel
2:134a BW een standpuntbepalingsrecht bij het nemen van een ontslagbesluit, net als
bij het benoemings-, schorsing- en bezoldigingsbesluit. Schending van artikel 2:134a
BW tast de besluitvorming niet aan. Analoog aan artikel 30 WOR (zie paragraaf 6.5)
zou ik menen dat de bestuurder evenmin zijn voordeel kan doen met schending van
het standpuntbepalingsrecht. Deze bepaling is immers niet geschreven ter bescherming van de bestuurder.

192 Stokkermans 2013 en 2013a.
193 Boschma en Kuijers-Tollenaar 13a.
194 Kamerstukken I 2011/12, 31 058, E, p. 22.
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Raad van commissarissen
Soms is de raad van commissarissen het tot ontslag bevoegde orgaan. De wet schrijft
195
niet voor hoe besluitvorming binnen de raad van commissarissen moet gebeuren.
Aangenomen wordt dat besluitvorming in en buiten vergadering kan plaatsvinden
en dat leden van de raad van commissarissen voor een vergadering moeten worden
196
opgeroepen. Doorgaans is in een reglement geregeld hoe de besluitvorming in de
raad van commissarissen plaatsvindt.
De algemene vergadering heeft een raadgevende stem in de raad van commissarissen
als het gaat om het nemen van een ontslagbesluit, artikel 2:162 (272 BW). In die
algemene vergadering heeft de bestuurder vervolgens weer een raadgevende stem.
De bestuurder wordt ook in geval van een ontslag door de raad van commissarissen
gehoord (ex artikel 2:8 BW) over het voorgenomen ontslag. Bij niet horen is het
besluit vernietigbaar, hierin is een ontslag door de raad van commissarissen niet
anders dan een ontslag door de algemene vergadering.
Voor het onderwerp van dit onderzoek, de dubbele rechtsband van de bestuurder,
maakt het niet veel uit door welk orgaan ontslagen wordt. Opvallend is wel dat de
raad van commissarissen, anders dan de algemene vergadering van aandeelhouders,
zich bij de uitoefening van zijn taak heeft te richten naar het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming (artikel 2:140 (150) lid 2
BW). Voor de algemene vergadering geldt een dergelijke bepaling niet en aandeel197
houders mogen tot op grote hoogte hun eigen belang behartigen. Over dit verschil
in taak is niets terug te vinden in de parlementaire geschiedenis over het ontslag van
de bestuurder (vgl. hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.5.2). Het zou een verschil kunnen
maken bij de inhoudelijke beoordeling van de ontslagreden. Ik heb in de rechtspraak
echter geen voorbeelden kunnen vinden waarin zwaardere inhoudelijke eisen aan
het ontslag van een bestuurder worden gesteld indien de raad van commissarissen
ontslaat en niet de algemene vergadering.
Redelijkheid en billijkheid
Artikel 2:15 lid 1 sub b BW bepaalt dat besluiten in strijd met de redelijkheid en
198
billijkheid vernietigbaar zijn. In het arrest Sjardin/Sjartec heeft de Hoge Raad bepaald
dat dit ook geldt voor een ontslagbesluit. Bij deze toets spelen alleen vennootschapsrechtelijke gronden een rol: is het besluit op de juiste wijze tot stand gekomen of is
de redelijkheid en billijkheid die ook bij het tot stand komen van besluiten in acht

195 Dumoulin 1999, p. 257.
196 Dumoulin 1999, p. 268. Ook voor commissarissen moet de agenda duidelijk en ondubbelzinnig
zijn. Vgl. Hof Amsterdam, 7 februari 2012, JOR 2012/76 m.nt. Blanco Fernandes (Ajax/Cruijff). Deze
zaak betrof de benoeming van een bestuurder, maar ook indien het ontslag van een bestuurder op
de agenda staat, moet dat voor de commissarissen duidelijk zijn.
197 Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013 nr. 67.
198 HR 26 oktober 1984, NJ 1985, 375 m.nt. Ma (Sjardin/Sjartec).
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199

moeten worden genomen, geschonden? De ontslaggronden dienen volgens het
200
201
arrest Sjardin/Sjartec in een arbeidsrechtelijke procedure aan de orde te komen.
Toch wordt een enkele keer in de literatuur wel bepleit dat de ontslagreden in strijd
kan zijn met de vennootschapsrechtelijke redelijkheid en billijkheid. Gedacht kan dan
worden aan een ontslag wegens het niet volgen van een instructie van de algemene
vergadering of raad van commissarissen terwijl die instructie in strijd is met het ven202
nootschappelijk belang. In dezelfde categorie valt mijns inziens de weigering van
een bestuurder goedkeuring te geven aan een besluit tot dividenduitkering (artikel
2:216 BW, zie hierover verder paragraaf 6.4.2). Bij mijn weten zijn deze vernietigingsgronden nog niet in rechte getoetst, maar de bestuurder dient zich bij de uitoefening
te richten naar het vennootschappelijk belang. Doet hij dat (door een bepaalde
instructie niet op te volgen omdat die instructie in strijd is met het vennootschappelijk
belang of op terechte gronden geen goedkeuring te geven aan een beoogde dividenduitkering), dan is een besluit hem te ontslaan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zoals volgt uit artikel 2:8 BW, zo lijkt mij.
Mij zijn uit de lagere rechtspraak twee voorbeelden bekend van ontslagzaken waarin
een beroep op de vennootschapsrechtelijke redelijkheid en billijkheid is gedaan (en
203
verworpen), beide zaken speelden bij de Rechtbank Utrecht. Uit deze zaken komt de
marginale toetsing aan de vennootschapsrechtelijke redelijkheid en billijkheid naar
204
voren. In de jongste uitspraak uit 2012 wordt nog een vingerwijziging gegeven naar
gevallen waarin wel sprake zou kunnen zijn van schending van de redelijkheid en
billijkheid: indien sprake is van een discriminatoir ontslag of van een ontslagbesluit
gebaseerd op valse of voorgewende redenen. Met betrekking tot de eerstgenoemde
grond merk ik op dat een discriminatoir ontslag (ook) op arbeidsrechtelijke gronden
vernietigbaar is, ook als sprake is van een statutair bestuurder. De tweede grond lijkt
mij ook meer arbeidsrechtelijk van aard.

199 Dit blijkt uit de verwijzing in artikel 2:15 lid 1 sub b BW naar artikel 2:8 BW. Zie ook de memorie
van toelichting: Kamerstukken II 1982/83, 17 725, nr. 3, p. 61: “Voorts is een verwijzing naar artikel
8-7 oud – toegevoegd. Daarin komt tot uitdrukking dat vernietigbaarheid van besluiten slechts in
aanmerking komt bij schending van de redelijkheid en billijkheid in de «interne» verhoudingen binnen de rechtspersoon. Voor de «externe» verhoudingen gelden artikelen als 6.1.1.2 lid 2 en 6.5.3.1 lid 2 .
Dit geldt zelfs indien een persoon uit de kring van artikel 8 als wederpartij tegenover de rechtspersoon
staat. Men denke aan de bestuurder van een naamloze vennootschap, voor zover uit diens arbeidsovereenkomst een beroep op de artikelen 6.1.1.2 of 6.5.3.1 voortvloeit.”
200 Dat kan in een kennelijkonredelijkontslagprocedure (artikel 7:681 BW) en na inwerkingtreding
van de Wwz in een procedure ex artikel 7:682 lid 3 (nieuw) BW waarin de bestuurder zich op het
standpunt kan stellen dat het ontslag in strijd is met artikel 7:669 (nieuw) BW (opzegging alleen
als er een redelijke grond is).
201 Vgl. Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 96.
202 Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013 nr. 46, die verwijst naar Koelemeijer 1999, p. 268 die op
haar beurt weer verwijst naar Van Schilfgaarde 1998.
203 Rb. Utrecht 4 april 2012, JOR 2012/211 (Pijnenborg/Kneipp) en Rb. Utrecht 22 februari 1996, JAR
1996/64 (Nyqvist/VSN).
204 Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013 meent dat geen sprake is van een marginale toets, maar
van een integrale toets van het besluit waarbij de normen een zodanige marge laat dat met niet al
te snel tot overschrijding daarvan moet besluiten (nr. 96).
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De Rechtbank Arnhem suggereert dat het ontbreken van een advies van de ondernemingsraad onder omstandigheden kan leiden tot strijd met de redelijkheid en billijk206
heid. Ik meen dat de benadering van het Hof Amsterdam juister is: schending van
artikel 30 WOR leidt niet tot aantastbaarheid op grond van Boek 2 BW. Zie hierover
ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.1.1.
Interessant is dat het hoorrecht op grond van artikel 2:8 BW belangrijker zal worden
in de Flex-BV. Zoals hierboven uiteengezet, kan de ontslagbevoegdheid liggen bij een
groep houders van aandelen van een bijzondere soort. In dat geval geldt het adviesrecht voor de bestuurder niet. De enige wijze waarop hij toch zijn mening naar voren
kan brengen is door het hoorrecht op grond van de redelijkheid en billijkheid. Het
hoorrecht komt hier scherper naar voren dan in een situatie waarin (ook) een adviesrecht op grond van de wet bestaat. Wordt in die situatie het adviesrecht/hoorrecht
geschonden, dan zal de bestuurder eerder kiezen voor vernietiging op grond van
schending van artikel 2:117 of 2:227 BW, dan voor schending van artikel 2:8 BW.
6.3.2

Gevolgen van gebreken voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Een vennootschapsrechtelijk besluit kan nietig of vernietigbaar zijn, zo ook een
ontslagbesluit. Als een ontslagbesluit nietig of vernietigd is, dan is de bestuurder nog
steeds bestuurder. Ook de arbeidsrechtelijke opzeggingshandeling is hiermee wegge207
vallen en de arbeidsovereenkomst duurt voort. Het is opmerkelijk dat de arbeidsrechtelijke opzegging, die vormvrij is, dus via de vennootschapsrechtelijke band aan
strenge vormvereisten is gebonden. In het kader van checks and balances lijkt mij dat
overigens goed: de relatief beperkte arbeidsrechtelijke bescherming wordt gecom208
penseerd door strengere procedurevoorschriften. De afkalvende bescherming voor
bestuurders in een Flex-BV is mijns inziens dan ook geen goede zaak. Het verbod op
herstel van de dienstbetrekking staat er niet aan in de weg dat de arbeidsovereenkomst toch blijkt voort te bestaan als sprake is van nietigheid of vernietigbaarheid van
het besluit. Ik meen dat dit elkaar niet bijt. In het al eerder behandelde arrest Levison/
209
MAB heeft de Hoge Raad immers geoordeeld dat de ‘arbeidsrechtelijke’ vernietigingssanctie bij schending van een opzegverbod gewoon geldt indien sprake is van
een bestuurder, ondanks het verbod op herstel van de dienstbetrekking. Ik zie niet in

205 Rb. Arnhem 20 juli 2005, JOR 2006/262 (Vorstenburg/Heijmans), r.o. 5.7.
206 Hof Amsterdam 20 mei 1999, JAR 1999/146, NJ 2000, 67 (Broekhoff/Johan Vis).
207 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 26 april 2007, RO 2007/89, JOR 2008/63 m.nt. Loesberg (Behrens/
Atrix Mundi). Uit HR 31 mei 1996, NJ 1996, 49 m.nt. Ma (Lampe/Videoworks) wordt wel afgeleid dat
het herstel van de vennootschapsrechtelijke positie kan plaatsvinden zonder dat herstel van de
dienstbetrekking plaatsvindt. Dat zou kunnen als het vennootschapsrechtelijk en arbeidsrechtelijk
ontslag op verschillende momenten plaatsvindt. Ik meen dat die uitleg sinds de 15 april-arresten
niet meer opgaat. Het ontslagbesluit is immers de opzeggingshandeling. Alleen in geval sprake is
van een uitzondering waardoor de arbeidsovereenkomst voortduurt en vervolgens op een later
moment wordt beëindigd, zou dit nog aan de orde kunnen zijn. Zie voor een toepassing van Lampe/
Videoworks Hof Arnhem 18 april 2000, JAR 2000/206 (Leussen/Zwillinge).
208 Vgl. Verburg 2008a die in zijn oratie een vergelijkbaar systeem voor alle werknemers bepleit.
209 HR 13 november 1992, NJ 1993, 265 m.nt. PAS (Levison/MAB).
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waarom dat voor een vennootschapsrechtelijke nietigheidssanctie anders zou moeten zijn. Er staat de vennootschap bovendien niets in de weg om een nieuw ontslagbesluit te nemen op dezelfde gronden, maar zonder gebreken.
Wat nu als de vennootschap een ontslagbesluit neemt en vervolgens, bijvoorbeeld in
verband met een opzegverbod, de arbeidsovereenkomst via een ontbinding wordt
beëindigd? De vernietiging of nietigheid van het ontslagbesluit herstelt dan de vennootschapsrechtelijke band, maar niet de arbeidsrechtelijke. Er is dan immers een
210
rechterlijke uitspraak die de arbeidsovereenkomst beëindigt. Het bestuurderschap
herleeft. Volgens sommige schrijvers kent elk bestuurderschap per definitie een
contractuele poot. Dat zou betekenen dat door het herleven van het bestuurderschap
opnieuw een contractuele band ontstaat. Dit lijkt mij een onwenselijk gevolg. Ik ben
211
van oordeel dat dit niet het geval is. Zie hierover hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.3.
Interessant is de vraag wat er precies gebeurt als het bestuurderschap herleeft. De
bestuurder is dan weer in functie. Het benoemingsbesluit herleeft als het ware. Mij
lijkt dat daarmee ook opnieuw een recht op bezoldiging conform het bezoldigingsbesluit ontstaat (als sprake is van een bezoldigde bestuurder). De bestuurder is alsdan
gehouden weer zijn taken te verrichten en heeft recht op een vergoeding. In de
praktijk zal de vennootschap in een dergelijke situatie op de kortst mogelijke termijn
een nieuw ontslagbesluit, eventueel voorafgegaan door een schorsingsbesluit, nemen.
Een enkele keer probeert een bestuurder het (arbeidsrechtelijke) ontslag tegen te
houden door de voorzieningenrechter te vragen in te grijpen in de vennootschapsrechtelijke besluitvorming. Dit stuit af op de ruime bevoegdheid die de vennootschap
heeft om tot ontslag over te gaan. De Voorzieningenrechter Almelo kreeg in 2009 te
oordelen over de vordering van een bestuurder de algemene vergadering te verplichten bij het ontslagbesluit de geldende opzegtermijn in acht te nemen. Hij was
uitgenodigd voor de vergadering om gehoord te worden en zijn raadgevende stem uit
te brengen, maar hij vreesde dat de vennootschap hem zou ontslaan zonder de
opzegtermijn in acht te nemen. Dat zou hem de mogelijkheid ontnemen tijdens
de opzegtermijn een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken en in die
procedure een (hogere) vergoeding te verzoeken dan hij verwachtte te krijgen in
een mogelijk kennelijkonredelijkontslagprocedure. De voorzieningenrechter wijst
erop dat het ontslag en de wijze waarop dat plaatsvindt is voorbehouden aan de
aandeelhouders. De voorzieningenrechter oordeelt voorts dat hem terughoudendheid past, tenzij reeds op voorhand duidelijk is dat die besluitvorming, hetzij naar

210 Zie Rb. Den Bosch 7 april 1999, JAR 1999/190 (Duvedec BV/Hubben) waarin de ontbindingsrechter
zich (terecht) niet uitlaat over de vernietiging van het ontslagbesluit en zich beperkt tot
de vraag of de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden. Dat de bestuurder aanstuurt op
vernietiging acht de ontbindingsrechter voor die vraag niet relevant.
211 Vgl. Hof Arnhem 18 april 2000, JAR 2000/206 (Van Leussen/Zwilling), waarin het hof oordeelde dat
de arbeidsrechtelijke opzegging sneuvelde omdat het ontslagbesluit geen standhield (wegens
schending van de hoorplicht). De – voorwaardelijke – ontbinding die was uitgesproken hield wel
stand omdat door de bestuurder niet bestreden was dat aan het ontbindingsverzoek een rechtsgeldig (vennootschapsrechtelijk) besluit ten grondslag lag. Uit de uitspraak blijkt niet wat de
gevolgen waren geweest als er géén rechtsgeldig besluit aan ten grondslag had gelegen. Ik verwijs
naar paragraaf 6.2.6 over de ontbinding en het ontslagbesluit.
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haar wijze van totstandkoming, hetzij naar haar inhoud in het licht van de in aan212
merking te nemen belangen, in redelijkheid niet zou mogen plaatsvinden. Deze
213
uitspraak is in lijn met de Nyqvist/VSN-zaak uit de jaren ‘90. In die zaak vorderde
de bestuurder opschorting van de besluitvorming omtrent zijn ontslag omdat niet
de juiste procedure zou zijn gevolgd. Ook de voorzieningenrechter Utrecht oordeelt dat
er in een kort geding geen ruimte is voor een inhoudelijke toetsing van een voorgenomen ontslag, gelet op de beleidsvrijheid van de raad van commissarissen (in die
zaak het tot ontslag bevoegde orgaan). Niet staat vast dat er procedurele fouten zijn
gemaakt, dus de vordering wordt afgewezen.
Meent de bestuurder dat er gebreken kleven aan het ontslagbesluit, maar wil hij het
ontslagbesluit an sich niet bestrijden, dan kan hij die gebreken ook in een arbeidsrechtelijke kennelijkonredelijkontslagprocedure aan de orde stellen. Op grond van
214
het arrest Van der Giessen/AVC kunnen de wijze van totstandkoming en de inhoud
van het besluit immers ten grondslag gelegd worden aan een vordering ex artikel
7:681 BW (kennelijk onredelijke opzegging), ook als de bestuurder er voor gekozen
heeft geen beroep op vernietiging van het besluit te doen. De bestuurder kan er dus
voor kiezen zich neer te leggen bij die gebreken en deze te verzilveren in een 7:681
215
BW-procedure. Het is de vraag of hetzelfde geldt voor arbeidsrechtelijke procedures na inwerkingtreding van de Wwz. De open formulering van artikel 7:681 BW
bestaat dan niet meer. Een bestuurder die zich niet kan vinden in de opzegging kan
op grond van artikel 7:682 lid 3 (nieuw) BW in twee gevallen de rechter verzoeken
een billijke vergoeding toe te kennen: (a) als de opzegging in strijd is met artikel
216
7:669 (nieuw) BW of (b) indien de opzegging het gevolg is van ernstig verwijtbaar
handelen of nalaten van de werkgever. Ik meen dat het niet naleven van de regels
omtrent de wijze van totstandkoming van het besluit wel kan leiden tot ernstige
verwijtbaarheid. Voor dit standpunt ontleen ik steun aan de parlementaire geschiedenis. In de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer heeft de regering naar
aanleiding van vragen van de VAAN het volgende opgemerkt over ernstige verwijtbaarheid:
“Naar aanleiding hiervan merkt de regering op dat op grond van het wetsvoorstel geldt dat de rechter een billijke vergoeding kan toekennen als het ontslag als zodanig het gevolg is van ernstig
verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dan wel ernstig verwijtbaar is omdat de werkgever de voor een rechtsgeldig ontslag geldende voorschriften niet heeft nageleefd (bijvoorbeeld,

212 Rb. Almelo (vzr.) 10 november 2009, JAR 2009/298 (Oude Heuvel/Elementis). Dit criterium ontleent de voorzieningenrechter aan Hof Amsterdam 19 december 2000, JOR 2001/2 m.nt. Blanco
Fernández (Uni-Invest). In die enquêtezaak werd het Hof verzocht in te grijpen in besluitvorming
van de algemene vergadering die nog moest plaatsvinden. Het betrof hier besluitvorming over
een fusie, maar net als de Voorzieningenrechter Almelo ben ik van oordeel dat ook bij besluitvorming omtrent de statutair bestuurder dit criterium dienst doet.
213 Rb. Utrecht 22 februari 1996, JAR 1996/64 (Nyqvist/VSN).
214 HR 18 april 1997, JAR 1997/121, NJ 1997, 609 (Van der Giessen/AVC).
215 Zie voor een voorbeeld Rb. Amsterdam 16 december 1992, JAR 1993/11 (Klein/Foss Electric), Rb.
Zwolle 3 maart 1999, JAR 1999/97 (Waanders/Autoschadeherstel Salland), Rb. Arnhem 8 augustus
2012, JAR 2012/236 (Wolsink/Dremefa).
216 In artikel 7:669 (nieuw) BW is opgenomen dat een redelijke grond voor opzegging aanwezig moet
zijn en dat de werkgever moet hebben gepoogd de werknemer te herplaatsen, zie over artikel
7:669 (nieuw) BW paragraaf 6.4.3 van dit hoofdstuk).
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heeft opgezegd zonder preventieve toets van UWV of rechter waar die wel was vereist). Het is aan de
rechter om aan de hand van de individuele omstandigheden van het geval te beoordelen, of en zo ja,
217
in welke omvang, het toekennen van een billijke vergoeding aan de werknemer in de rede ligt.”

Deze overweging lijkt voornamelijk te duiden op arbeidsrechtelijke voorschriften,
maar niet valt in te zien waarom dit niet ook geldt voor vennootschapsrechtelijke
voorschriften. Ook dat betreffen immers voor een rechtsgeldig ontslag geldende
voorschriften. Schending daarvan is niet meer of minder ernstig dan schending van
arbeidsrechtelijke voorschriften. Of in de rechtspraak ook zo geoordeeld zal worden
is de vraag.
6.4

Arbeidsrechtelijke toetsing ontslagbesluit/opzegging

6.4.1

Formele vereisten

Een arbeidsrechtelijke opzegging is vormvrij, maar moet wel aan een aantal formele
vereisten voldoen. Een arbeidsrechtelijke opzegging is vernietigbaar als sprake is van
een opzegverbod. Deze bepalingen gelden onverkort voor de statutair bestuurder, zie
hierover paragraaf 6.2.2. Zie hoofdstuk 2 paragraaf 2.2.2.5 over de nieuwe bedenktermijn die in geval van een opzegverbod niet geldt voor bestuurders. Is sprake van een
opzegverbod, dan heeft het ontslagbesluit alleen tot gevolg dat de vennootschaps218
rechtelijke band eindigt, maar blijft de arbeidsovereenkomst in de stand. Zegt de
vennootschap desalniettemin (expliciet) de arbeidsovereenkomst op, dan kan die
opzegging worden vernietigd.
Een arbeidsrechtelijke opzegging moet voldoen aan de wettelijke en contractuele
219
bepalingen omtrent de opzegtermijn. Neemt de werkgever de opzegtermijn niet in
acht, dan eindigt de arbeidsovereenkomst wel, maar is de opzegging onregelmatig.
De werkgever is dan schadeplichtig (artikel 7:677 lid 2 BW). De werknemer kan
kiezen of hij de gefixeerde schadevergoeding of de volledige schadevergoeding
vordert. De gefixeerde schadevergoeding (kort gezegd: het loon over de niet in
acht genomen opzegtermijn) kan door de rechter worden gematigd (artikel 7:677
lid 4 jo 7:680 BW). Een belangrijke consequentie van een onregelmatige opzegging
door de werkgever is dat een overeengekomen concurrentiebeding zijn geldigheid
verliest (artikel 7:653 lid 3 BW). Met de inwerkingtreding van de Wet werk en
220
zekerheid wijzigt deze systematiek enigszins. Nog steeds geldt dat een opzegging
tegen een eerdere dag dan tussen partijen geldt, een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst. De opzeggende partij is dan een vergoeding verschuldigd ter hoogte

217 Kamerstukken I 2013/14, 33 818, C, p. 99.
218 Dit volgt uit de 15 april-arresten.
219 In de literatuur is kort na de 15 april-arresten nog wel gesuggereerd dat uit de hoofdregel van de
Hoge Raad volgt dat de arbeidsovereenkomst met het ontslagbesluit onmiddellijk (dus onregelmatig) eindigt, vgl. bijvoorbeeld Ten Have 2005. Dat lijkt mij geen houdbaar standpunt. Een vennootschap moet de mogelijkheid hebben volledig conform de regels op te zeggen. Niet valt in te
zien waarom de Hoge Raad bedoeld zou hebben dat een ontslagbesluit altijd een arbeidsrechtelijke onregelmatige opzegging tot gevolg heeft.
220 Voor deze bepalingen is dat 1 juli 2015.
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van – kort gezegd – het loon over de niet in achtgenomen opzegtermijn (artikel 7:672
lid 9 (nieuw) BW), vergelijkbaar met de gefixeerde schadevergoeding. Ook deze
vergoeding kan worden gematigd. De volledige schadevergoeding verdwijnt. Verder
zal een onregelmatige opzegging er niet meer toe leiden dat het concurrentiebeding
zijn geldigheid verliest. Dat is wel het geval indien het einde van de arbeidsovereen221
komst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan voor vijf jaar of korter kan
alleen worden opgezegd als dat tussen partijen schriftelijk overeengekomen is
(artikel 7:667 lid 3 jo 684 BW). De literatuur is verdeeld over de vraag welke sanctie
222
staat op opzeggen bij het ontbreken van een tussentijds opzegbeding. Enerzijds
kan worden betoogd dat de opzegging vernietigbaar is, anderzijds is ook iets te
zeggen voor onregelmatigheid met als gevolg schadeplichtigheid. Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid wordt dit pleit beslecht: de werknemer kan
kiezen. Ofwel hij verzoekt de rechter de opzegging te vernietigen, of bij berust in het
einde van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is in dat laatste geval een vergoeding ter hoogte van het loon over de resterende duur van de arbeidsovereenkomst
verschuldigd. Deze vergoeding kan worden gematigd door de rechter tot een minimum van drie maandsalarissen (artikel 7:677 lid 4 (nieuw) BW). Zegt de werknemer
onregelmatig op, dan resteert de werkgever alleen de vergoeding. Vernietiging van
de opzegging op verzoek van de werkgever is niet mogelijk.
De arbeidsrechtelijke formele vereisten gelden onverkort voor de opzegging van de
arbeidsovereenkomst met de statutair bestuurder. Worden de formele vereisten niet
nageleefd, dan kan de arbeidsrechtelijke opzegging worden vernietigd. Het ontslagbesluit blijft wel in stand voor zover het ziet op de beëindiging van de vennootschapsrechtelijke positie. Eén van de rechtsgevolgen van het ontslagbesluit, het einde van de
arbeidsovereenkomst, wordt dus ongedaan gemaakt. Het andere rechtsgevolg, het
einde van de positie als bestuurder blijft in stand. Het ontslagbesluit, één rechtshandeling, heeft twee rechtsgevolgen. Beide rechtsgevolgen worden naar hun eigen regelstelsel beoordeeld. Er blijft mijns inziens sprake van een dubbele rechtsbetrekking.
6.4.2

Bescherming tegen onredelijke opzegging – artikel 7:681 BW (kennelijk
onredelijk ontslag)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de arbeidsrechtelijke bescherming tegen een
kennelijk onredelijke opzegging zoals van toepassing tot de inwerkingtreding van de
Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015. In de volgende paragraaf wordt de situatie
zoals die is na inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid behandeld. Wetsartikelen zonder nadere aanduiding verwijzen naar de wettekst zoals die luidt tot 1 juli
2015. Wordt verwezen naar het recht zoals dat luidt na inwerkingtreding van de Wwz,
dan staat achter het artikel ‘(nieuw)’.

221 Vgl. Schneider 2014, p. 21.
222 Vgl. Asser/Heerma van Voss (7-V) 2012, nr. 312.
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Algemeen
De belangrijkste doelen van de Wet op de arbeidsovereenkomst 1907 zijn het
vergroten van de rechtszekerheid en de bescherming van de werknemer als econo223
misch zwakkere partij. Pas in 1945 (BBA) en 1954 (introductie kennelijk onredelijke
224
opzegging) is een inhoudelijk toets onderdeel gaan uitmaken van het ontslagrecht.
Tot die tijd worden er geen eisen gesteld aan de reden voor de opzegging. Het BBA,
voor de bestuurder niet relevant, heeft oorspronkelijk een publieke functie (ordening
van de arbeidsmarkt) maar is steeds meer een bescherming tegen onrechtvaardige
opzegging van de arbeidsovereenkomst. Aan de invoering van regeling over de kennelijk onredelijke opzegging ligt ten grondslag dat dat het bestaande uitgangspunt
dat iedere partij ook moreel gerechtigd is te allen tijde de arbeidsovereenkomst te
225
verbreken, verouderd is. Een opzegging gedaan met inachtneming van alle geldende
regels kan toch kennelijk onredelijk zijn. Een opzegging met toestemming van het
226
UWV kan ook kennelijk onredelijk zijn. Een ontslag kan kennelijk onredelijk zijn
vanwege de reden, de wijze van opzegging of de gevolgen van de opzegging (artikel
7:681 BW).
Bij een vordering op grond van artikel 7:681 BW moet eerst aan de hand van de
omstandigheden tezamen en in onderling verband bezien worden vastgesteld dat
227
sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. Daarna kan worden toegekomen aan
de beantwoording van de vraag welke vergoeding aan de werknemer wordt toegekend. Het hangt af van alle door de rechter vast te stellen omstandigheden, waaronder
het ontbreken van een vergoeding ter zake van het ontslag, of voldaan is aan de in de
wet neergelegde maatstaf die in de kern inhoudt dat het ontslag is gegeven in strijd
228
met algemeen aanvaarde normen van goed werkgeverschap. Hoewel de kennelijkonredelijkontslagtoetsing oorspronkelijk bedoeld was als marginale toetsing, is in de
loop der jaren steeds voller getoetst. Daarbij is wel steeds uitgegaan van een grote
229
beleidsvrijheid van de werkgever om zijn onderneming zo in te richten als hij wenst.
Statutair bestuurder
230
De regeling van kennelijk onredelijk ontslag geldt onverkort voor de bestuurder,
met dien verstande dat als sanctie alleen een vergoeding mogelijk is en geen herstel

223
224
225
226
227

Vgl. hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.1.1.
Vgl. hoofdstuk 2 paragraaf 2.2.2.1 en 2.2.2.2.
Kamerstukken II 1947/48, 881, nr. 3.
HR 20 maart 1992, JAR 1992/11 (Nedlloyd).
Dat alle omstandigheden van het geval een rol spelen volgt uit HR 27 februari 1998, JAR 1998/111,
NJ 1998, 765 (K./Woningstichting De Combinatie), HR 29 januari 1999, JAR 1999/46, NJ 1999, 323
(Verkerk/Wifac) en HR 22 februari 2002, NJ 2002, 260 (Wagenmakers/Van Bruggen).
228 HR 27 november 2009, JAR 2009/305 (Van de Grijp/Stam), r.o. 4.2. en HR 12 februari 2010, JAR 2010/
72 (Rutten/Breed).
229 Zie Bouwens 2013, p. 14.
230 Art. 7:681 BW is immers niet expliciet door de wetgever uitgesloten voor bestuurders. Ook uit
het arrest Sjardin/Sjartec (HR 26 oktober 1984, NJ 1985, 375 m.nt. Ma) volgt dat een ontslagbesluit
inhoudelijk arbeidsrechtelijk getoetst kan worden. Vgl. ook Hof Leeuwarden 11 november 1992,
JAR 1993/118 (Haitsema Beheer BV/Haitsema). Uit HR 24 september 2010, JAR 2011/22 (Ligthart/
Bouwmarkt) volgt dat ook als sprake is van een statutair bestuurder de vergoeding moet worden
bepaald zoals de Hoge Raad heeft vastgesteld in de arresten van 27 november 2009, JAR 2009/305
(Van de Grijp/Stam) en 12 februari 2010, JAR 2010/72 (Rutten/Breed).
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van de dienstbetrekking. Bij de invoering van de kennelijk onredelijke opzegging
231
is geen aandacht besteed aan de bijzondere positie van de bestuurder. De Hoge
Raad heeft zich een aantal keer uitgelaten over het kennelijk onredelijk ontslag van
de bestuurder. In de eerste plaats heeft de Hoge Raad bepaald dat de bestuurder de
wijze van totstandkoming van het ontslagbesluit en de inhoud daarvan ten grondslag
kan leggen aan een vordering ex artikel 7:681 BW, ook als de bestuurder er niet voor
232
gekozen heeft vernietiging van het ontslagbesluit te vorderen. De Hoge Raad heeft
ook beslist dat de weigering een door de algemene vergadering gewenst beleid uit te
voeren een redelijke grond voor ontslag kan zijn. Of dat in een concreet geval zo is,
233
hangt af van het gewenste beleid en de overige omstandigheden van het geval. Er
vindt dus wel een zekere inhoudelijke toetsing plaats. Een ontslag wegens de
234
weigering het beleid uit te voeren kan ook kennelijk onredelijk zijn. Hier wordt
het samenspel tussen vennootschapsrecht en arbeidsrecht duidelijk: het staat de
algemene vergadering vrij een bestuurder te ontslaan die een andere koers wil varen.
Stelt de algemene vergadering onredelijke eisen, of heeft de bestuurder gegronde
redenen toch een ander beleid te voeren of een andere koers te kiezen dan vertaalt dit
zich in een vergoeding op grond van kennelijk onredelijk ontslag. De vennootschapsrechtelijke positie kleurt als het ware de arbeidsrechtelijke weging van de omstandigheden in. In de woorden van Van Schilfgaarde: de autonomievraag lost zich voor
235
een groot deel op in de vraag wat een passende compensatie is in geval van ontslag.
Indien geen sprake is van een verschil van inzicht over het te volgen beleid, is de
236
ontslagreden doorgaans een gebrek aan vertrouwen of kritiek op het functioneren
van de bestuurder. Deze gronden zijn overigens niet voorbehouden aan de bestuurder.
Ook gewone werknemers kunnen worden ontslagen bij disfunctioneren of in geval
van een vertrouwensbreuk. Bij de beoordeling of de opzegging kennelijk onredelijk
is worden alle feiten en omstandigheden meegewogen. De functie van de werknemer
is een belangrijke omstandigheid, dus ook het bestuurderschap als de werknemer
statutair bestuurder is. In beginsel wordt ook bij een disfunctionerende bestuur237
der verwacht dat hij is aangesproken op zijn functioneren en wordt gekeken of en

231 Vgl. hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.2.2.
232 HR 18 april 1997, JAR 1997/121, NJ 1997, 609 m.nt. Ma (Van der Giessen/ACV). Zie ook paragraaf 6.3.2
van dit hoofdstuk voor verwijzingen naar lagere rechtspraak.
233 HR 4 december 1992, NJ 1993, 271 m.nt. Ma (Meijers/Mast Holding).
234 Vgl. de annotatie van Maeijer onder het arrest Meijers/Mast Holding en zie bijvoorbeeld Hof Den
Haag 8 april 1999, JAR 1999/161 (Koning BV/Koning).
235 Van Schilfgaarde 1984, p. 47.
236 Vgl. HR 23 juni 2006, JAR 2006/173 (Van der Werff/Elan). De Hoge Raad verwerpt, onder verwijzing
naar artikel 81 R.O. de klachten tegen het oordeel van het Hof dat een vertrouwensbreuk tussen
aandeelhouder en bestuurder een redelijke grond voor ontslag kan opleveren.
237 Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 7 maart 2007, JAR 2007/122 (Lukoil/Van der Spek) en Rb. Rotterdam
7 januari 2015, JAR 2015/48 (X./Meiko). In deze zaken wordt de omstandigheid dat de bestuurder
niet is aangesproken op tekortkomingen in het functioneren ten nadele van de vennootschap
meegewogen in de beoordeling of de opzegging kennelijk onredelijk is.
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in hoeverre een ontstane vertrouwensbreuk aan hem te wijten is.
toetsing dus niet wezenlijk anders dan bij gewone werknemers.

In die zin is de

Het Hof Leeuwarden heeft in 2011 een uitspraak gewezen waarin onder meer is
geoordeeld dat de positie van de statutair bestuurder niet vergelijkbaar is met de
positie van een gewone werknemer:
“Bij het antwoord op de vraag of het ontslag kennelijk onredelijk is vanwege de gevolgen ervan,
neemt het hof de volgende omstandigheden in aanmerking:
– Vos is als statutair directeur niet zonde meer vergelijkbaar met een ander werknemer. Een
statutair directeur heeft een hoger afbreukrisico dan een andere werknemer en loopt het risico
ontslagen te worden vanwege het enkele feit dat de resultaten van de vennootschap tegenvallen,
hij onvoldoende draagvlak bij de medewerkers beschikt of het vertrouwen van de aandeelhouders verliest, ook wanneer hem daarvan geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Er mag
van worden uitgegaan dat bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, waarop een statutair
directeur doorgaans de nodige invloed heeft, reeds rekening is gehouden met dit risico doordat
een hoog inkomen (inclusief een bonusregeling) is vastgesteld en/of een langere opzegtermijn
239
al dan niet in combinatie met een ontslagvergoeding zijn overeengekomen.”

Het hof komt vervolgens tot het oordeel dat de opzegging (zonder vergoeding) niet
kennelijk onredelijk is en neemt de volgende omstandigheden in aanmerking bij de
beoordeling: de werkgever heeft de bestuurder gelegenheid gegeven maatregelen
te treffen toen de resultaten tegenvielen, de bestuurder kan een verwijt worden
gemaakt: hij heeft zonder medeweten van de aandeelhouders zijn pensioenregeling
en zijn autoregeling gewijzigd en niet is gebleken dat zijn kansen op de arbeidsmarkt
gering zijn of dat de werkgever tekort is geschoten in het vergroten van de kansen
van de werknemer op de arbeidsmarkt. Het hof merkt bij dat laatste punt op dat het
de verantwoordelijkheid van de bestuurder zelf is om de employability van de
werknemers, waaronder hemzelf, te vergroten. Opvallend is dat uit de uitspraak niet
blijkt hoe in de arbeidsvoorwaarden (een salaris van € 9.500 bruto en een opzegter240
mijn van 4 maanden) het afbreukrisico zou zijn verdisconteerd.

238 Zie bijvoorbeeld Rb. Arnhem 8 augustus 2012, JAR 2012/236 (Wolsink/Dremefa) waarin de rechtbank oordeelt dat het ontslag kennelijk onredelijk is vanwege gebreken in de totstandkoming van
het ontslagbesluit, omdat onvoldoende is komen vast te staan dat de tegenvallende resultaten aan
de bestuurder te wijten zijn en omdat evenmin is komen vast te staan dat de ontstane vertrouwensbreuk te wijten is aan de bestuurder. Wel is doorgaans sprke van een enigszins marginale
toetsing, vlg. Rb. Rotterdam 22 december 2010, JAR 2011/53 (Parket Tree).
239 Hof Leeuwarden 1 februari 2011, JAR 2011/88 (Vos/Ziegler). Zie in vrijwel gelijke zin Hof Leeuwarden 24 januari 2012, RAR 2012/55 (Polyganics), r.o. 27. Weer een jaar later neemt hetzelfde Hof
een dergelijke ‘standaardoverweging’ overigens niet op in een vergelijkbare zaak: Hof ArnhemLeeuwarden 15 januari 2013, JOR 2013/331 m.nt. Bulten (NTI Europe). Overigens is de gedachte dat
de bestuurder zich moet realiseren dat hij een risico neemt met de aanvaarding van de benoeming
niet nieuw. Zie Rb. Roermond 15 juli 1992, JAR 1992/72 (Inova Limburg/B.) die in een ontbindingszaak vergelijkbaar overweegt.
240 Het Hof is in een latere zaak concreter: Hof Arnhem-Leeuwarden 8 juli 2014, ECLI:NL:
GHARL:2014:5485 (WTS Energy). Er was een voorziening getroffen voor de bestuurder die,
tezamen met een WW-uitkering goed was voor een inkomen van 100% van het laatstgenoten
loon tot de pensioendatum. Het hof vond dat daarmee geen sprake was van gevolgen die te ernstig
zijn in vergelijking met het belang van de werkgever. Ook in deze uitspraak is verwezen naar de
bijzondere positie van de statutair bestuurder, maar wordt daar verder niet echt invulling aan
gegeven.
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Het Hof Den Bosch is in 2014 iets concreter als het gaat om de wijze waarop het
afbreukrisico is verdisconteerd. De hoogte van het salaris (ruim € 230.000 bruto per
jaar) en de opzegtermijn van 12 maanden waarin niet meer gewerkt hoeft te worden,
kan worden gezien als een beloning die gevolgen van een ontslag kunnen opvangen.
Het hof toetst overigens nog wel of er geen andere omstandigheden zijn die maken
242
dat het ontslag is gegeven in strijd met de normen van goed werkgeverschap.
Het Hof Amsterdam wijdt geen overwegingen aan de bijzondere positie van de
243
statutair bestuurder.
Het Hof Den Haag weegt in een geval uit 2013 bij het vaststellen van de schadevergoeding mee dat de ontslagen bestuurder zich heeft opgewerkt van monteur tot
bestuurder, dat sprake was een 36-jarig dienstverband, een lage opleiding en
244
eenzijdige werkervaring. De bestuurder wordt in feite behandeld als ieder andere
werknemer. Alle feiten en omstandigheden worden meegewogen.
Naar mijn oordeel kan uit de besproken hofuitspraken niet worden afgeleid dat een
bestuurder per definitie sneller genoegen zal moeten nemen met een opzegging
zonder vergoeding. De rechter toetst nog wel degelijk of de vennootschap/werkge245
ver zich als een goed werkgever heeft gedragen. Wel komt daar als extra toets bij
dat beoordeeld wordt of het ‘afbreukrisico’ al dan niet in de arbeidsvoorwaarden is

241 Hof Den Bosch 22 juli 2014, JAR 2014/227 (MediaGroep Limburg). Zie ook Hof Den Bosch 18 december
2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BY6552 (Pala Group). In een oudere uitspraak overweegt het Hof Den
Bosch daarentegen dat de positie van de bestuurder juist een kwetsbare positie is en dat ontslag
niet naar willekeur kan geschieden. Tegenover de mogelijkheid tot ontslag staat veelal de verplichting de bestuurder deels te vrijwaren voor nadelige financiële gevolgen: Hof Den Bosch 26 april
1999, JAR 1999/130 (Schraven/Kusters&Snijders). De nieuwe lijn is dat als op voorhand al is gezorgd
voor financiële compensatie door bijvoorbeeld een hoog salaris of lange opzegtermijn, dit ook
niet achteraf nog eens hoeft.
242 De Rechtbank Rotterdam oordeelt bij een salaris van ongeveer € 4.300 bruto per maand dat niet is
gebleken hoe een afbreukrisico is verdisconteerd in de arbeidsvoorwaarden: Rb. Rotterdam 24 juli
2013 JIN 2013/131 (Secured Documents). De rechtbank Utrecht stelt in een kennelijk onredelijk
ontslagprocedure vast dat de bestuurder niets te verwijten valt en oordeelt tegelijk dat het afbreukrisico is verdisconteerd in de arbeidsvoorwaarden. De bestuurder genoot een maandelijks salaris
van € 13.700,- en had een jaar doorbetaald de tijd gekregen om om te zien naar een andere baan: Rb.
Utrecht 21 november 2012, JAR 2013/10 (X./WCS Fiber Optic)
243 Vgl. bijvoorbeeld Hof Amsterdam 21 mei 2013, PJ 2013/150 (LTO Noord Verzekeringen). Een geschil
over wijziging van arbeidsvoorwaarden leidt tot een onwerkbare situatie tussen de bestuurder
en de vennootschap. Het hof wijst op de rol die beide partijen hebben gespeeld bij het ontstaan
van het conflict en op de rol van de bestuurder die een vertrouwensrelatie vereist. Toch wordt
op basis van het gevolgencriterium een vergoeding toegekend gelet op de leeftijd van de
bestuurder, de duur van de arbeidsovereenkomst (meer dan 20 jaar), zijn kansen op de arbeidsmarkt en de rol van de vennootschap in het ontstane conflict. De bestuurder verdiende per jaar
ongeveer € 150.000 bruto. Het hof wijst een vergoeding toe van € 75.000, bovenop de reeds door
de vennootschap betaalde vergoeding van iets meer dan € 70.000.
244 Hof Den Haag 22 januari 2013, JAR 2013/71 (Ligthart/Bouwmarkt).
245 Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 2 november 2011, RAR 2012/101 (Florimex). In deze zaak overweegt de rechtbank dat een gebrek aan vertrouwen in de bestuurder een legitieme reden kan zijn
om to ontslag over te gaan. Het is niet aan de rechter om inhoudelijk te toetsen of het gebrek aan
vertrouwen al dan niet terecht is. Wel moet de vennootschap de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen, onder meer door de bestuurder de kans te geven iets te doen aan de verwijten die hem
worden gemaakt.
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verdisconteerd. Ik zie niet in waarom dit alleen voor statutair bestuurders zou moeten gelden. Ook van andere werknemers met een zeer hoog salaris of andere zeer
gunstige arbeidsvoorwaarden zoals een langere opzegtermijn kan worden gezegd
dat het risico op ontslag is verdisconteerd in de arbeidsvoorwaarden. Er zijn genoeg
werknemers op een hoge, leidinggevende positie die qua afbreukrisico en arbeidsvoorwaarden niet verschillen van een statutair bestuurder.
Aandacht verdient nog een ontslag van de bestuurder in verband met de weigering
een besluit tot dividenduitkering goed te keuren (artikel 2:216 BW) en een ontslag
in verband met het niet opvolgen van concrete instructies (artikel 2:239 lid 4 BW).
247
Met de invoering van de Wet flex-BV is, onder meer, op deze punten de regeling
voor de BV veranderd ten opzichte van de regeling voor de NV. Op grond van artikel
2:239 lid 4 BW kan statutair worden bepaald dat het bestuur zich dient te gedragen
naar aanwijzingen van een ander orgaan. Het bestuur is gehouden die aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de
aan haar verbonden onderneming. Het staat een algemene vergadering vrij een
bestuurder te ontslaan die weigert aanwijzingen als bedoeld in artikel 2:239 lid 4
BW op te volgen. Er is geen gepubliceerde jurisprudentie over kennelijkonredelijkontslagvorderingen na zo’n ontslag. Ik zou menen dat in zo’n geval de lijn van Meijers/
248
Mast Holding moet worden gevolgd: de weigering een concrete instructie uit te
voeren kan een redelijke grond voor ontslag zijn. Of vervolgens sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag hangt af van de inhoud van de gegeven aanwijzing en de
overige omstandigheden van het geval. Heeft de bestuurder terecht geweigerd, dat
wil zeggen omdat het vennootschappelijk belang in het geding is, dan lijkt mij dat
een omstandigheid die sterk wijst op een kennelijk onredelijke opzegging.
Hetzelfde geldt voor een bestuurder die weigert goedkeuring te geven ex artikel
2:216 lid 2 BW. De wet omschrijft vrij specifiek in welke gevallen de bestuurder zijn
goedkeuring mag onthouden: indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te
voorzien dat de vennootschap na de winstuitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Dat is dus een engere escape dan
artikel 2:239 lid 4 BW biedt. Daar kan de bestuurder zich op het vennootschappelijk
belang beroepen als hij een instructie niet opvolgt.
Geeft het bestuur goedkeuring terwijl hij voorziet dat de vennootschap in betalingsonmacht komt, dan bepaalt artikel 2:216 lid 3 BW dat de bestuurder hoofdelijk
aansprakelijk voor het tekort dat is ontstaan door de uitkering. Een bestuurder die

246 Lagere rechters volgen deze lijn overigens niet altijd, vgl. Rb. Rotterdam 7 januari 2015, JAR 2015/
48 (X./Meiko) waarin bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding geen woord wordt
gewijd aan het statutair bestuurderschap van de werknemer.
247 Per 1 oktober 2012: Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in
verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), Stb. 2012, 299, inwerkingtreding: Besluit van 29 juni 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, Stb. 2012, 301.
248 HR 4 december 1992, NJ 1993, 271 m.nt. Ma (Meijers/Mast Holding).
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weigert, kan zich geconfronteerd zien met een ontslag. Het bevoegd orgaan kan
immers te allen tijde ontslaan. Ook hier zal de Meijers/Mast Holding-toets moeten
plaatsvinden.
6.4.3

Bescherming tegen onredelijke opzegging – artikel 7:669 (nieuw) BW

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 verdwijnt
de kennelijk onredelijke opzegging na 60 jaar uit het arbeidsrecht. Daarvoor in de
plaats komt artikel 7:669 (nieuw) BW waarin de inhoudelijk eisen aan een opzegging zijn opgenomen. In lid 1 is opgenomen dat (i) er een redelijke grond moet zijn
en (ii) herplaatsing binnen een redelijke termijn (al dan niet via scholing) niet
mogelijk is of niet in de rede ligt. Herplaatsing ligt niet in de rede als de redelijke
ontslaggrond is gelegen in verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. In
249
lid 3 zijn vervolgens limitatief de redelijke gronden opgesomd.
Lid 5 opent de
mogelijkheid dat bij ministeriele regeling nadere regels worden gesteld met betrekking tot de redelijke grond, de herplaatsing en de redelijke termijn waarbinnen moet
worden herplaatst. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt naar categorieën van
werknemers.
Is de opzegging van de arbeidsovereenkomst van een bestuurder in strijd met artikel
7:669 (nieuw) BW of is de opzegging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen
of nalaten van de werkgever, dan kan de bestuurder de rechter verzoeken een billijke
vergoeding toe te kennen (artikel 7:682 lid 3 (nieuw) BW). Een gewone werknemer
kan ook herstel van de dienstbetrekking vorderen (artikel 7:682 lid 1 (nieuw) BW).
Voor de bestuurder geldt dat – net als onder het huidige recht – niet.
Een aantal zaken valt op.
In de eerste plaats is het de vraag hoe de arbeidsrechtelijke eis dat er een redelijke
grond moet zijn en herplaatsing onderzocht moet worden, zich verhoudt tot de
vennootschapsrechtelijke regel dat het bevoegde orgaan de bestuurder ‘te allen tijde’
kan ontslaan. De ene regel lijkt de andere uit te sluiten. Wordt echter gekeken naar de
arbeidsrechtelijke sanctie, dan is van uitsluiting geen sprake. Is sprake van een statutair
bestuurder, dan is de enige arbeidsrechtelijk sanctie op de opzegging zonder redelijke
grond/zonder onderzoek naar herplaatsing dat de rechter kan bepalen dat de vennootschap een vergoeding is verschuldigd. De arbeidsrechtelijke opzegging is niet nietig
of vernietigbaar en herstel van de dienstbetrekking is niet mogelijk. De vennootschapsrechtelijke regel (ontslag moet te allen tijde kunnen), kan dan ook volledig tot
zijn recht komen. Wordt de arbeidsrechtelijke regel geschonden, dan vertaalt zich dat,
net als in het bestaande recht, in een vergoeding. In Boek 2 BW staat nergens dat de
bestuurder te allen tijde zonder vergoeding moet kunnen worden ontslagen. Wel blijkt
uit oudere wetsgeschiedenis dat de vergoeding niet dermate hoog moet zijn dat de
250
facto een blokkade bestaat om te kunnen ontslaan. De billijke vergoeding is een

249 Zie over art. 7:669 (nieuw) BW ook Bennaars 2014, Bennaars & Hufman 2014 en Duk 2014.
250 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.4.2 en 2.3.4.3.
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nieuw soort vergoeding in het arbeidsrecht. Het is nog niet geheel duidelijk hoe die
vergoeding door de rechter zal worden vastgesteld. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de billijke vergoeding niet zou moeten worden bepaald aan de hand
van de hoogte van het loon en de lengte van het dienstverband. Ook is het ‘gevolgencriterium’ zoals we dat kennen van de kennelijkonredelijkontslagtoets niet meer
relevant. Die aspecten worden geacht te zijn verdisconteerd in de transitievergoe251
ding waar elke werknemer (en dus ook de bestuurder) recht op heeft bij beëindiging
252
van een dienstverband van ten minste twee jaar. Daarnaast blijkt uit de parlementaire geschiedenis dat de vergoeding conform de kantonrechtersformule structureel
253
te hoog wordt geacht. De kans dat de billijke vergoeding, die dus kennelijk lager
moet zijn dan de vergoedingen zoals die onder het huidige recht worden toegekend, zo
hoog uitvalt dat een ‘ontslag te allen tijde’ zo duur is dat het illusoir is geworden, lijkt
mij niet groot.
Een tweede opvallend punt is dat de opsomming van redelijke gronden in artikel
254
7:669 (nieuw) BW limitatief is. Een gebrek aan vertrouwen of een weigering het
255
door de algemene vergadering gewenste beleid uit te voeren lijken op het eerste
gezicht niet te passen in de opgesomde gronden, terwijl het toch in de rechtspraak
erkende gronden voor het ontslag van een bestuurder zijn:
a) Bedrijfseconomische omstandigheden;
b) Langdurige arbeidsongeschiktheid;
c) Regelmatig niet kunnen verrichten van de arbeid wegens ziekte of gebreken;
d) Disfunctioneren, mits de werknemer tijdig in kennis is gesteld en voldoend gelegenheid is geboden om het functioneren te verbeteren;
e) Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
f) Werkweigering wegens gewetensbezwaren;
g) Een verstoorde arbeidsverhouding;
h) Andere omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever niet langer verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
Met enige welwillendheid kan ‘een gebrek aan vertrouwen’ of ‘weigeren het door de
algemene vergadering gewenste beleid uit te voeren’ onder de d-grond worden
gebracht. Ontbreekt het vertrouwen of weigert de bestuurder het gewenste beleid uit
te voeren, dan functioneert hij immers niet conform de wensen van de werkgever.
De bestuurder zal dan wel in de gelegenheid moeten zijn gesteld zijn functioneren
te verbeteren (lees: het vertrouwen te herstellen of alsnog het gewenste beleid uit te
voeren). Datzelfde geldt voor disfunctioneren dat niet gebaseerd is op een gebrek aan
vertrouwen of de weigering bepaald beleid uit te voeren. In de kennelijkonredelij256
kontslagtoets wordt dat overigens ook al aangenomen. Ook tegenvallende resultaten van de onderneming kunnen een reden voor ontslag zijn. Ook als de bestuurder

251
252
253
254
255
256

Artikel 7:673 (nieuw) BW.
Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 4, p. 61.
Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 24.
Zoals aan de orde in HR 23 juni 2006, JAR 2006/173 (Van der Werff/Elan).
Zoals aan de orde in HR 4 december 1992, NJ 1993, 271 m.nt. Ma (Meijers/Mast Holding).
Zie paragraaf 6.4.2 van dit hoofdstuk.
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geen persoonlijk verwijt valt te maken van de mindere resultaten, kan sprake zijn
van een situatie waarin hij niet meer de juiste persoon op de juiste plek is. Boek 2 BW
brengt met zich dat de bestuurder dan ontslagen kan worden. Een dergelijke ontslaggrond zou onder de h-grond kunnen worden gebracht. Oordeelt een rechter dat de
ontslaggrond die is gekozen geen redelijke grond is in de zin van artikel 7:669
(nieuw) BW, dan kan hij een billijke vergoeding toekennen. Hoe hoog die vergoeding
zal zijn, valt niet te voorspellen. Hetgeen in paragraaf 6.4.2 is overwogen met
betrekking tot artikel 2:216 en 2:239 lid 4 BW geldt mijns inziens ook na de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht.
Een derde vraagpunt komt voort uit de herplaatsingsverplichting. Het eerste lid van
artikel 7:669 (nieuw) BW bepaalt dat de werkgever kan opzeggen als er een redelijke
grond is en “herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met
behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is, of niet in de rede ligt.
Herplaatsing ligt in ieder geval niet in der de indien sprake is van verwijtbaar handelen
of nalaten van de werknemer als bedoeld in lid 3 onderdeel e.” In lid 2 is opgenomen dat
herplaatsing niet vereist is indien de werknemer een geestelijk ambt bekleedt. Lid 2
257
en de laatste volzin van lid 1 zijn toegevoegd bij amendement. Naar aanleiding van
258
het oorspronkelijke wetsvoorstel was ik van oordeel dat bij een statutair bestuur259
der herplaatsing niet in de rede lag. Nu de wet expliciet twee situaties beschrijft
waarin herplaatsing niet in de rede ligt en de bestuurder daar niet per definitie onder
valt, ben ik daar minder zeker van. Zeker in concernverband zal herplaatsing zeker
260
niet altijd ondenkbaar zijn. De vennootschap zal hiervan rekenschap moeten geven
in het ontslagbesluit, op straffe van een eventuele (hogere) vergoeding. Artikel 7:682
lid 3 sub a (nieuw) BW bepaalt immers dat een billijke vergoeding kan worden
toegekend als de opzegging in strijd is met artikel 7:669 BW.
Artikel 7:682 lid 3 (nieuw) BW lijkt de deur naar een billijke vergoeding voor de
bestuurder iets verder open te zetten dan voor gewone werknemers, maar niet per
definitie verder dan thans het geval is bij de toetsing van een kennelijkonredelijkontslagvordering. Hierbij is relevant dat nergens uit de parlementaire geschiedenis
valt af te leiden dat de wetgever ten aanzien van bestuurders een wijziging van de
huidige situatie heeft beoogd.

257
258
259
260
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Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 20 resp. nr. 39.
Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 2, p. 7.
Vgl. Bennaars 2014.
Vgl. Rb. Rotterdam 31 maart 1992, JAR 1992/48 (Van der Meer&Schoep/V.). In deze ontbindingszaak
overweegt de rechtbank dat ontbinding niet aan de orde is omdat onvoldoende is onderzocht
of herplaatsing binnen het concern mogelijk was. De rechtbank hecht er waarde aan dat in de
arbeidsovereenkomst met de bestuurder is opgenomen dat hij bereid wordt geacht ook bij andere
werkmaatschappijen te werken.

Rol van de ondernemingsraad

6.5

6.5

Rol van de ondernemingsraad

Op grond van artikel 30 WOR heeft de ondernemingsraad adviesrecht bij het ontslag van een bestuurder in de zin van de WOR. Er bestaat geen beroepsrecht voor de
ondernemingsraad als de ondernemer het advies niet overneemt en het ontbreken
van een advies tast het ontslagbesluit niet aan. Een bestuurder komt geen beroep toe
261
op niet naleving van artikel 30 WOR, hij is immers geen belanghebbende. Het
adviesrecht bestaat naast het standpuntbepalingsrecht (zie paragraaf 6.3.1 van dit
hoofdstuk).
Van ontslag in de zin van de WOR is sprake indien de bestuurder stopt met WORbestuurder zijn. Dat kan zijn doordat zijn rechtsrelatie met de ondernemer wordt
verbroken (vennootschapsrechtelijk en/of arbeidsrechtelijk ontslag), doordat de
portefeuilleverdeling binnen het bestuur verandert of doordat iemand binnen een
concern wordt overgeplaatst. Wat voor rechtsrelatie de bestuurder met de ondernemer heeft is overigens niet van belang. Ook het verbreken van een bestuurderschap
262
op basis van een interim overeenkomst is adviesplichtig. Ook los van de beëindiging van de rechtsrelatie kan sprake zijn van een ontslag in de zin van de WOR,
bijvoorbeeld door een functiewijziging. Indien er meerdere WOR-bestuurders zijn,
die uit hun midden één bestuurder hebben aangewezen om de contacten met de
ondernemingsraad te onderhouden, dient toch ook advies gevraagd te worden over
het ontslag van de WOR-bestuurders die niet de overlegpartner van de ondernemingsraad zijn. Een voorgenomen besluit tot opzegging valt onder artikel 30 WOR,
evenals een voorgenomen besluit een ontbindingsverzoek bij de rechtbank in te
dienen.
Lastiger is de vraag of sprake is van ontslag in de zin van de WOR als ondernemer en
bestuurder in onderling overleg tot een vertrekregeling komen of indien de bestuurder een door de ondernemer aangeboden andere functie accepteert waardoor hij
WOR-bestuurder af is. Anders gezegd: een beëindiging van het bestuurderschap met
wederzijds goedvinden. Meestal wordt ervan uitgegaan dat een dergelijke beëindi263
ging niet onder artikel 30 WOR valt. Rood en Van der Heijden stellen dat in dat
geval de ondernemer wel akkoord gaat met het ontslag, maar zijn besluit niet tot
264
verlening daarvan strekt.
Ik denk dat dit een vanuit de praktijk gezien zeer
wenselijk standpunt is, waar ook dogmatisch iets voor te zeggen valt. Het ontslag is
immers het directe gevolg van de overeenstemming tussen ondernemer en bestuurder en niet van een besluit van de ondernemer. De voorzieningenrechter Amsterdam
oordeelde in een zaak waarin bestuurder en ondernemer het uiteindelijk over het
vertrek eens werden eveneens dat er geen adviesrecht was. Het ging in deze zaak om

261 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.1.1 Rol van de ondernemingsraad waarin dit uitgebreid wordt besproken.
262 Rb. Zwolle (vzr.) 30 januari 1995, JAR 1995/47, ROR 1995/31 (Schrooten/St. Franciscushof).
263 Rood/Van der Heijden 2004, aant. 2 bij art. 30 lid 1 WOR en Rood/Verburg 2013, eveneens aant. 2
bij art. 30 lid 1 WOR.
264 In gelijke zin L.C.J. Sprengers 2006, (T&C Arbeidsrecht), art. 30 WOR.
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een duidelijke en ondubbelzinnige instemming met het ontslag. Dat het initiatief om
265
te vertrekken niet uitging van de bestuurder maakte de uitkomst niet anders.
Toch kunnen hierbij vraagtekens worden gezet. Indirect zal in de meeste gevallen
namelijk wel een besluit van de ondernemer de aanleiding zijn tot een afscheid te
komen. Neem het volgende voorbeeld van een overplaatsing binnen een concern. De
statutair bestuurder, tevens WOR-bestuurder, van een werkmaatschappij wordt door
de moedermaatschappij gevraagd een andere werkmaatschappij te gaan aansturen
en dus van zijn huidige positie te vertrekken. De bestuurder gaat daarmee akkoord.
In de meeste gevallen zal de bestuurder dan zijn statutaire functie neerleggen om
elders benoemd te worden. Artikel 30 WOR zal in dergelijke gevallen geen rol spelen.
Toch ligt het initiatief voor de beëindiging van het bestuurderschap van de werkmaatschappij bij de ondernemer. Dit komt duidelijker naar voren indien de bestuurder niet akkoord gaat met de functiewijziging. Stel dat de (WOR- en statutair)
bestuurder een dienstverband heeft met de moedervennootschap van de ondernemer en op grond van die arbeidsovereenkomst telkenmale als bestuurder wordt
benoemd bij verschillende dochters (werkmaatschappijen). Die overplaatsingen
zullen doorgaans plaatsvinden op de hierboven omschreven wijze. Stel nu dat de
bestuurder zich op enig moment niet kan vinden in een voorgestelde overplaatsing
en weigert. Als hij op dat moment werkzaam is bij een 100% dochter van de
moedervennootschap, kan de moedervennootschap (de werkgever van de bestuurder) de overplaatsing afdwingen door als algemene vergadering van de ondernemer
een (vennootschapsrechtelijk) ontslagbesluit te nemen en als werkgever de bestuurder andere werkzaamheden op te dragen. Dit voorgenomen ontslag zal wèl ter
advisering aan de ondernemingsraad moeten worden voorgelegd op grond van
artikel 30 WOR. Van onderling goedvinden is geen sprake.
Dit verschil in resultaat lijkt mij gelet op de ratio van artikel 30 WOR niet juist. Het
gaat erom dat de ondernemingsraad enige invloed heeft op wie de leiding van de
onderneming heeft. In beide hierboven beschreven voorbeelden ligt het initiatief bij
de ondernemer, het enige verschil is of de bestuurder zich wel of niet kan vinden in
het besluit van de ondernemer. Ook in het eerst genoemde voorbeeld kan de
ondernemingsraad een gerechtvaardigd belang hebben bij een stem in het besluit
tot overplaatsing. Dat de bestuurder daarmee akkoord gaat, maakt dat niet anders.
Bestuurswisselingen kunnen in het nadeel van de onderneming zijn, bijvoorbeeld als
ze elkaar te snel opvolgen of als een onderneming net in zwaar weer verkeert. Ook
als de ratio van de overplaatsing niet is dat de ondernemer deze bestuurder niet meer
in die werkmaatschappij wil omdat hij niet voldoet maar uitsluitend dat hij elders
in het concern (ook) nodig is, is het van belang dat de ondernemingsraad daar – via
artikel 30 WOR – over kan adviseren.

265 Rb. Amsterdam (vzr.) 11 mei 2000, KG 2000, 127 (OR GAK/GAK), waarover kritisch Van Mierlo 2013,
p. 315.
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Natuurlijk zal vaak spelen dat bij een vertrek van een bestuurder in onderling overleg (of dit nu ontslag of overplaatsing is) de bestuurder op dat moment ook weg wil.
Niemand kan nu eenmaal tegen zijn zin benoemd blijven of in een bepaalde positie
gedwongen blijven functioneren. Dit maakt dat een ruime interpretatie van artikel 30
WOR zoals hierboven omschreven de ondernemingsraad feitelijk weinig meer
mogelijkheden geeft dan hij nu heeft. In veel gevallen waarin een algemene vergadering of raad van commissarissen voornemens is de statutair bestuurder van een
vennootschap te ontslaan, zal het voorgenomen besluit eerst aan de bestuurder
kenbaar worden gemaakt, meestal vergezeld van een uitnodiging voor de algemene
vergadering waar het ontslag aan de orde zal komen of van een uitnodiging om
gehoord te worden. Bestuurder en ondernemer zullen het in de meeste gevallen eens
proberen te worden over de voorwaarden van ontslag en meestal lukt dat ook. Gevolg
is dat het voorgenomen besluit van de ondernemer de bestuurder te ontslaan zich
‘oplost’ in een vertrek in onderling overleg. Had de ondernemingsraad initieel nog
een rol, dit is niet meer aan de orde zodra overeenstemming is bereikt. Hoewel vanuit
medezeggenschapsrechtelijk oogpunt zou kunnen worden betoogd dat ook in dit
266
soort gevallen adviesrecht bestaat, lijkt mij dat in de praktijk geen haalbare kaart.
Het advies van de ondernemingsraad zal veelal een troefkaart worden in de onderhandelingen tussen bestuurder en vennootschap over de vertrekregeling en daar is
het medezeggenschapsrecht niet voor bedoeld.
6.6

Ontslag op staande voet

6.6.1

Inleiding

Een ontslag op staande voet is een opzegging waarbij geen rekening gehouden hoeft
te worden met opzegtermijnen of opzegverboden. Zowel werknemer als werkgever
kunnen op deze wijze opzeggen. In dit onderdeel ligt de nadruk op een ontslag op
staande voet door de vennootschap/werkgever. Voor een geldig ontslag op staande
voet moet voldaan zijn aan drie vereisten: er moet sprake zijn van een dringende
267
reden, die reden moet gelijktijdig worden medegedeeld en de opzegging moet
onverwijld geschieden (artikel 7:677 lid 1 BW).
Voor de werkgever worden als dringende redenen beschouwd daden, eigenschappen
of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever
redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De wet geeft een niet-limitatieve opsomming van dringende redenen (in artikel
7:678 BW voor de werkgever en in artikel 7:679 BW voor de werknemer). Gedacht
kan worden aan diefstal, fraude, lichamelijk geweld, etc. Of sprake is van een dringende reden moet door de (feiten)rechter worden beoordeeld aan de hand van de
omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang beschouwd.
Daarbij dient te worden betrokken:

266 Vgl. Huizink 1989 (p. 90) die vindt dat ook een vertrek in onderling overleg adviesplichtig is.
267 Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2014 wordt ‘gelijktijdig’ vervangen door ‘onverwijld’ (artikel 7:677 lid 1 (nieuw) BW).
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De aard en ernst van hetgeen de werkgever als dringende reden aanmerkt,
De aard van de dienstbetrekking,
De duur van de dienstbetrekking,
De wijze waarop de werknemer die dienstbetrekking heeft vervuld, en
De persoonlijke omstandigheden van de werknemer (zoals zijn leeftijd en de
268
gevolgen die het ontslag op staande voet voor hem zou hebben).

Het ontslag op staande voet wordt gezien als een uiterste middel en daarom worden
de genoemde (formele) eisen streng beoordeeld. Een geldig ontslag op staande voet
leidt tot schadeplichtigheid van de partij die een dringende reden heeft gegeven. De
gevolgen van een ontslag op staande voet voor een werknemer zijn groot: de arbeidsovereenkomst eindigt onmiddellijk en er bestaat geen recht op een werkloosheidsuitkering. Daarnaast speelt natuurlijk ook reputatieschade een rol.
Is aan één van de criteria niet voldaan en is het ontslag op staande voet ten onrechte
gegeven, dan is dus ten onrechte geen rekening gehouden met opzegtermijnen en
opzegverboden. Zie paragraaf 6.4.1 van dit hoofdstuk voor de arbeidsrechtelijke
sancties op het niet in acht nemen van opzegtermijnen en -verboden. Is de werk269
nemer statutair bestuurder dan gelden die sancties onverkort, met dien verstande
dat een bestuurder beperktere vernietigingsmogelijkheden heeft: het algemene
270
opzegverbod is immers niet van toepassing. Dus tenzij sprake is van een ander
toepasselijk opzegverbod, zal de bestuurder zich richten op de onregelmatigheid of
kennelijk onredelijkheid van het ontslag dan wel, na 1 juli 2015, schending van artikel
271
7:669 (nieuw) BW. Vennootschapsrechtelijk is een ontslag op staande voet geen
bijzondere vorm van ontslag. De ontslagreden speelt immers geen rol van betekenis
in het vennootschapsrecht. In de volgende paragrafen wordt onderzocht of, en zo ja
waar de vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke regels botsen en in hoeverre
samenloopregels daarbij een rol (kunnen) spelen; steeds vanuit het perspectief van
de vennootschap die ontslaat vanwege een door de bestuurder gegeven een dringende reden.

268 HR 12 februari 1999, JAR 1999/102 (Schrijver/Van Essen).
269 In oudere rechtspraak is nog wel eens geoordeeld dat, nu de bestuurder ‘te allen tijde’ ontslagen
kan worden, er niet getoetst hoeft te worden aan art. 7:677 BW, vgl. Hof Leeuwarden 11 november
1992, JAR 1993/118 (Haitsema Beheer BV/Haitsema). Dit is onjuist. De bepalingen omtrent het
ontslag op staande voet zijn immers niet uitgezonderd.
270 Vgl. HR 23 januari 2004, JAR 2004/67 m.nt. Beltzer (Central Buyers) waarin de HR dit expliciet is
uitgemaakt en ook Hof Den Haag 16 januari 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AO4443 (BCD) waarin het
Hof een uitspraak van de voorzieningenrechter vernietigt. De voorzieningenrechter had geoordeeld dat geen sprake was van een dringende reden en de vordering tot loondoorbetaling toegewezen. Het Hof oordeelt – terecht – dat het ontbreken van een dringende reden niet kan leiden
tot vernietiging wegens het ontbreken van een ontslagvergunning. Ook overweegt het hof dat
herstel van de dienstbetrekking is uitgesloten en geen sprake is van vernietiging op vennootschapsrechtelijke gronden: de bestuurder was voldoende in de gelegenheid gesteld gehoord te
worden/zijn stem uit te brengen. In dezelfde zin Hof Leeuwarden 22 november 2006, ECLI:NL:
GHLEE:2006:AZ2848 (B.N. Communications).
271 Uiteraard kan de bestuurder zich, net als bij een ‘gewone’ opzegging, ook beroepen op vernietiging
op vennootschapsrechtelijke gronden, als daar aanleiding voor is. Zie hierover paragraaf 6.3.1 van
dit hoofdstuk.
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De essentie van een ontslag op staande voet is dat van de werkgever niet kan worden gevergd het dienstverband ook nog maar een dag langer voort te laten duren.
Dit lijkt te botsen met de eisen die worden gesteld aan een vennootschapsrechtelijk
ontslagbesluit, in het bijzonder met de te hanteren wettelijke of statutaire oproepingstermijnen (zie paragraaf 6.3.1). Bij nadere beschouwing blijkt dat de vennootschapsrechtelijke eisen als het ware worden ‘ingeschoven’ in de arbeidsrechtelijke
onverwijldheidstoets.
Tijd nemen om te voldoen aan de wettelijke (of statutaire) oproepingstermijnen, levert
272
geen strijd op met de onverwijldheidseis. Dit blijkt expliciet uit oudere jurispru273
dentie en past ook goed bij de overige jurisprudentie over de onverwijldheid. Zo mag
274
worden gewacht op degene die tot ontslag bevoegd is en mag, indien in een bedrijf
gebruikelijk is dat besluiten door de voltallige directie worden genomen, gewacht
275
worden totdat die gelegenheid hebben bij elkaar te komen. Ook in recentere lagere
rechtspraak wordt aangenomen dat rekening houden met de oproepingstermijnen de
276
onverwijldheid niet in gevaar brengt. Uiteraard mag de vennootschap niet onnodig
277
talmen met het bijeenroepen van de algemene vergadering. Het uitstellen van de
algemene vergadering op verzoek van de bestuurder, leidt niet tot schending van het
278
onverwijldheidsvereiste. De gedachte dat een arbeidsrechtelijk ontslag op staande
voet mogelijk is zonder een rechtsgeldig vennootschapsrechtelijk besluit is onjuist, zo
279
heeft het Hof Amsterdam terecht geoordeeld.
Het mogelijke samenloopprobleem van botsing tussen vennootschapsrechtelijke
regels (de oproepingstermijn) en arbeidsrechtelijk regels (de onverwijldheidseis) is
hiermee opgelost. De arbeidsrechtelijke norm wordt ingekleurd door de vennootschapsrechtelijke regels. De regels worden als het ware in elkaar geschoven en
behouden allebei hun gelding. Ik zou niet willen zeggen dat het vennootschapsrecht
hier voorgaat ten opzicht van het arbeidsrecht. De arbeidsrechtelijke norm van
onverwijldheid laat ruimte voor specifieke omstandigheden zoals het wachten op
de bevoegde persoon of op de voltallige directie als dat gebruik is. Daarbinnen past
het ook ruimte te laten voor wettelijke of statutaire besluitvormingseisen.

272
273
274
275
276
277

Vgl. Sagel 2013, p. 100 e.v.
HR 20 januari 1921, NJ 1921, 359 (Tieman/Tilburgse Stoomschoenfabriek).
HR 18 mei 1984, NJ 1984, 720 (Stegeman/ Vroom&Dreesmann).
HR 10 september 1987, NJ 1988,238 (Den Breejen/Wolter Potze B.V.).
Hof Leeuwarden 6 augustus 2008, JAR 2008/242, RO 2008/71 (Stapensea/Eco).
Zie voor een voorbeeld Rb. Zutphen 4 augustus 1992, JAR 1992/62 (Van den Boogaard/HCS): een
algemene vergadering in juni beleggen terwijl de betreffende feiten al in oktober van het jaar
daarvoor bekend waren, is in strijd met de onverwijldheidseis.
278 Hof Den Bosch 19 maart 2013, RAR 2013/89 (Medtronic).
279 Hof Amsterdam 26 april 2007, RO 2007/89, JOR 2008/63 m.nt. Loesberg (Behrens/Atrix Mundi). Zie
hierover ook paragraaf 6.2.6 en 6.3.2 en 6.4.2 van dit hoofdstuk.
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Dringende reden

Het is niet zo dat, omdat de vennootschap ‘te allen tijde’ mag ontslaan, niet meer
280
getoetst hoeft te worden aan artikel 7:677 jo 678 BW. Het bestuurderschap (de aard
van de dienstbetrekking) wordt in beginsel meegewogen in de ‘alle omstandighedentoets’, hoewel dat niet altijd expliciet uit uitspraken blijkt. In oudere, lagere jurisprudentie is een enkele keer aangenomen dat de algemene vergadering (of RvC) een
dermate grote vrijheid heeft om te ontslaan dat het niet zo relevant is of er een drin281
gende reden is en een schadeloosstelling (wegens niet inachtneming van de opzeg282
termijn) sowieso niet aan de orde is. Deze lagere jurisprudentie heeft geen navolging
gekregen.
Verwacht zou worden dat de arbeidsrechtelijke toetsing of sprake is van een dringende reden ingekleurd wordt door de vennootschapsrechtelijk positie. De bestuurder
heeft immers zwaardere verantwoordelijkheden dan een doorsnee werknemer. De
jurisprudentie – die net zo casuïstisch is als de rechtspraak over gewone werkne283
mers – geeft daarover geen duidelijk beeld. Er valt niet met zekerheid te zeggen dat
de rechter een bestuurder doorgaans strenger de maat neemt dan een werknemer
zonder statutaire rol. Wel geldt dat in zijn algemeenheid hoger geplaatste werknemers
strenger worden beoordeeld als het gaat om integriteit. Zij worden geacht een voorbeeldfunctie te hebben. Dit is echter niet voorbehouden aan statutair bestuurders,
maar ook aan titulair directeuren en anderen met een leidinggevende of hoge posi284
tie. Ter illustratie bespreek ik een aantal uitspraken.
De Bredase rechtbank oordeelt in 1993 dat het niet opstellen van een goed onderne285
mingsplan geen reden is voor een ontslag op staande voet van een bestuurder. Mij
lijkt dat ook een gewone werknemer niet vanwege inhoudelijk tegenvallend werk
op staande voet kan worden ontslagen. Opvallend is dat in diezelfde uitspraak ook
geoordeeld werd dat het zichzelf een hoger salaris en een pensioenregeling toekennen evenmin een dringende reden opleverde. Het Hof Arnhem komt in een andere
zaak waarin de bestuurder eveneens voor zichzelf een pensioen had afgesloten niet toe

280 Vgl. Hof Leeuwarden 11 november 1992, JAR 1993/118 (Haitsema Beheer BV/Haitsema) waarin, ten
onrechte, nog wel zo is geoordeeld.
281 Rb. Amsterdam 20 februari 1980, NJ 1981, 77 m.nt. PAS (Bakker/Lenting). Volgens de Amsterdamse
rechtbank zou wel recht op ‘smartengeld’ kunnen bestaan als de omstandigheden kwetsend voor
de bestuurder zijn. Zie voor een kritische analyse Roelvink 1981.
282 Rb. Amsterdam 18 juni 1975, NJ 1976, 348 (Liberty). Kritisch over dit arrest is Slagter 1981a p.315
l.k. en Roelvink 1981.
283 Zie Van der Grinten/Bouwens & Duk 2011, p. 391 e.v., Bakels/Bouwens/Houwerzijl & Roozendaal
2013, p. 167 e.v., Disselkoen & Jakimowicz 2013 en Sagel 2013 vanaf p. 215 voor overzichten van die
jurisprudentie.
284 Vgl. Sagel 2013, p. 305-306 en de aldaar genoemde jurisprudentie. Een mooi voorbeeld is ook de
uitspraak van de Rb. Assen van 2 april 2013 ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ5977 (Rendo). Het betrof een
werknemer die lange tijd titulair directeur was en slechts een paar maanden statutair bestuurder.
Het ontslag was gebaseerd op gedragingen in de periode voor het statutair bestuurderschap. De
rechtbank overweegt dat ook van een niet statutair directeur verwacht mag worden dat hij in de
geest van de statuten en relevante wetgeving handelt en een eigen verantwoordelijkheid heeft.
285 Rb. Breda 21 december 1993, JAR 1994/30 (Theunisse/L&A).
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aan de vraag of dit een dringende reden oplevert. Het ontslagbesluit is vernietigbaar
286
omdat de bestuurder niet is gehoord. De kantonrechter Amsterdam oordeelde dat
een bestuurder die ten onrechte de titel ‘drs.’ voert terecht op staande voet is
287
ontslagen. Een ontslag op staande voet vanwege privé-uitgaven met de company
creditcard heeft geen stand gehouden omdat de aandeelhouders op de hoogte waren
288
van het gehanteerde systeem. Malversaties met onder meer als doel het afdwingen van kortingen bij leveranciers is wel een reden voor een ontslag op staande voet
289
volgens de Rechtbank Zutphen. Het namens de vennootschap aangaan van schijntransacties en het niet melden van onregelmatigheden vormt eveneens een dringende
290
reden voor een ontslag op staande voet. In een uitspraak van het Hof Amsterdam
over een ontslag op staande voet wegens handel met voorkennis, vindt het hof het
belangrijker dat de werknemer een ruime ervaring in de financiële wereld heeft dan
291
dat hij bestuurder is.
Opvallend is de uitspraak van het Hof Den Haag in één van de vele procedures die
gevoerd zijn in de Veer Palthe Voûte-zaak. In deze zaak lijkt het Hof de regels voor een
292
ontslag op staande voet enigszins uit het oog te verliezen. De Nederlandsche Bank
293
(DNB) heeft een aanwijzing
gegeven aan de vennootschap inhoudende dat de
algemene vergadering met onmiddellijke ingang de bestuurder blijvend als lid van de
raad van bestuur uit zijn functie ontheft zodat hij niet langer het dagelijks beleid van
de vennootschap (mede) bepaalt. Hierop heeft de vennootschap de bestuurder op
staande voet ontslagen. Tussen partijen is niet in geschil dat de aanwijzing voldoende
reden was om de bestuurder uit zijn vennootschapsrechtelijke betrekking te ontstaan. Wel twisten partijen over het arbeidsrechtelijk ontslag op staande voet. Omdat
geen sprake is van één van de uitzonderingssituaties uit de 15 april-arresten, kan de
aanwijzing ook in arbeidsrechtelijk zin als dringende reden worden beschouwd, aldus
het hof. Deze conclusie lijkt mij onjuist. De Hoge Raad bepaalt in de 15 april-arresten
immers niets over een dringende reden. Bovendien bepaalt de Hoge Raad slechts dat

286 Hof Arnhem 18 april 2000, JAR 2000/206 (Van Leussen/Zwilling). Een bestuurder die zich eveneens
richt op de vennootschapsrechtelijke toetsing zonder de dringende reden aan de orde te stellen
vangt bot in een kort geding bij de Rechtbank Amsterdam (1 november 2001, JAR 2002/9 (Mulder/
Xcast)). Succesvol was de bestuurder die dezelfde formele verweren opwierp bij de President
Utrecht (4 mei 2000, KG 2000, 146 (Q. Systems Holding)).
287 Ktr. Amsterdam 21 juni 1994, JAR 1994/175 (Crédit Lyonnais). Opvallend is hier overigens dat de
kantonrechter zich bevoegd acht (zie verder paragraaf 6.10). Ook voor ‘gewone’ werknemers is dit
een dringende reden, vgl. HR 1 juli 1976, NJ 1977, 65.
288 Rb. Amsterdam 9 maart 2011, PJ 2011/73 (First Choice Nederland).
289 Rb. Zutphen 9 mei 2012, RAR 2012/120 (Kwik-Fit).
290 Rb. Utrecht 4 april 2012, JOR 2012/211, RAR 2012/108 (Pijnenborg/Kneipp).
291 Hof Amsterdam 29 december 2005, JAR 2006/30 (Petroplus). Het betrof hier overigens een
bestuurder van een Belgische vennootschap.
292 Twee bestuurders van Veer Palthe Voûte zijn ontslagen nadat DNB een aanwijzing heeft gegeven
dat de betreffende bestuurders uit zijn functie ontheven moest worden. Aanleiding hiervoor was
een (strafrechtelijke) verdenking van handelen met voorwetenschap. Over de aanwijzing is
geprocedeerd bij het college voor het bedrijfsleven en over de voorwetenschap zijn strafrechtelijke
procedures gevoerd. Ook hebben de bestuurders in civilibus tegen DNB geprocedeerd over de
aanwijzing. De uitspraak waar het hier om gaat is de uitspraak waarin het gegeven ontslag op
staande voet wordt getoetst: Hof Den Haag 8 december 2006, JAR 2007/45. Zie over deze uitspraak
uitgebreid Beltzer & Bennaars 2007.
293 Op grond van artikel 9 lid 1 onder b Wet toezicht kredietwezen.
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een vennootschapsrechtelijk ontslag tevens beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft. De Hoge Raad besliste niet dat de arbeidsovereenkomst dan
ook onmiddellijk eindigt. Het hof heeft bovendien de dringende reden getoetst op
294
een wijze die arbeidsrechtelijk niet helemaal in de haak is.
Een enkele keer wordt expliciet verwezen naar de positie van de bestuurder. Zo oordeelt de Rechtbank Zutphen in de hierboven aangehaalde Kwik-Fit-zaak dat de
bestuurder door leveranciers onder druk te zetten niet alleen schade heeft aangericht
aan de reputatie van Kwik-Fit, maar vooral in flagrante strijd heeft gehandeld met zijn
taken en verantwoordelijkheden als algemeen directeur. Dat medebestuurder(s)
wellicht bekend waren met de gebeurtenissen, maakt niet dat de bestuurder geen
verwijt meer kan worden gemaakt. Medeweten van een andere bestuurder bevrijdt
295
de bestuurder immers niet van zijn verplichting een integere bestuurder te zijn. De
296
voorzieningenrechter Arnhem lijkt bestuurders niet zwaarder de maat te willen
nemen dan andere werknemers. De bestuurder heeft een arbeidsovereenkomst met
een andere werknemer ondertekend die niet in lijn met het beleid van de vennootschap was. Ook is onder zijn verantwoordelijkheid een forse salaris- en bonusverhoging toegekend aan een andere medewerker. Niet duidelijk was in hoeverre hij daar
daadwerkelijk bemoeienis mee had gehad. De voorzieningenrechter overweegt dat
deze schendingen geen dringende reden voor een ontslag op staande voet opleveren,
ook al zouden het onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Een vergelijkbare handelwijze door een ‘gewone’ leidinggevende zou naar alle waarschijnlijkheid net zo worden beoordeeld.
297

De Rechtbank Noord-Nederland
heeft zich gebogen over een zaak waarin een
(financieel) statutair bestuurder de raad van commissarissen niet heeft verteld dat hij
aandelen heeft in een energiebedrijf waarin de vennootschap miljoenen aan achtergestelde leningen heeft verstrekt. Evenmin heeft hij verteld dat hij die aandelen met €
2,25 miljoen winst door het betreffende energiebedrijf heeft laten inkopen. Door het
effect op de solvabiliteit en liquiditeit van het energiebedrijf zijn de risico’s voor de
vennootschap als houder van de achtergestelde leningen groter geworden. De rechtbank vindt dat sprake is van een dringende reden. Het verweer van de bestuurder dat
hij ten tijde van de verkoop van de aandelen nog geen statutair bestuurder was, gaat
niet op: ‘Ook van een titulair directeur mag verwacht worden dat hij in de geest van
statuten en relevante wetgeving handelt’ (onderstreping JHB). Hier wordt dus aangesloten bij de bijzondere positie van de bestuurder, zelfs als hij geen statutaire functie
heeft.
298

De Rechtbank Amsterdam overweegt in de First Choice Nederland-zaak dat van de
betrokken werknemer als statutair bestuurder verwacht mag worden dat hij ervoor
zorg draagt dat alle privé-uitgaven gedaan met de company card worden verrekend.
294
295
296
297
298

298

Zie hierover uitgebreid Beltzer & Bennaars 2007.
Rb. Zutphen 9 mei 2012, RAR 2012/120 (Kwik-Fit).
Rb. Arnhem (vzr.) 21 december 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BY9685 (Synthon).
Rb. Assen van 2 april 2013 ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ5977 (Rendo).
Rb. Amsterdam 9 maart 2011, PJ 2011/73 (First Choice Nederland).
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Hij moet ofwel zorg dragen voor een betere controle, ofwel privé uitgaven ook met
een privé credit card betalen. Het handelen van de bestuurder wordt toch gesauveerd
omdat de aandeelhouders, ondanks hun kennis van het risicovolle systeem, geen
actie hebben ondernomen. Ook neemt de rechtbank aan dat er geen wens tot
benadeling is. Hierin wordt dus enerzijds een strenge maatstaf gehanteerd, maar
anderzijds mag de bestuurder zich verschuilen achter de hogere macht in de
onderneming die er van wist en niet ingreep. Een werknemer die (net) bestuurder
af was en op staande voet is ontslagen wegens het meewerken aan het opstellen van
valse declaraties en het meewerken aan het fingeren van opdrachten en het doen
betalen van facturen om aldus hoge bedragen zwart aan derden te betalen, kan zich
niet verschuilen achter het feit dat een (andere) bestuurder hiervan op de hoogte
299
was.
Artikel 7:678 lid 1 sub j BW noemt als dringende reden het hardnekkig weigeren te
voldoen aan een dienstbevel. Een vennootschap die een bestuurder die weigert een
bepaald onderdeel te verkopen en daarom op staande voet ontslaat, krijgt echter het
300
deksel op de neus van het Hof Amsterdam. Het ontslag houdt sowieso geen stand
omdat het door een onbevoegd orgaan is gegeven, maar het hof overweegt ten
overvloede – en terecht – dat geen sprake is van een dringende reden, mede gelet op
de verantwoordelijkheden van de werknemer als statutair bestuurder.
Omdat het vennootschapsrecht geen inhoudelijke eisen stelt aan de gronden voor het
ontslag, bestaan geen samenloopproblemen als het gaat om het beoordelen of sprake
is van een dringende reden. In de ‘alle omstandigheden’-toets wordt de functie van
een werknemer altijd betrokken, dus ook indien hij statutair bestuurder is. De
bestuurder wordt in die zin niet anders behandeld dan andere werknemers.
6.7

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
Eerst wordt het huidige systeem (artikel 7:685 BW) besproken. In het tweede deel van
deze paragraaf wordt de situatie zoals die is na inwerkingtreding van de Wet werk en
301
zekerheid behandeld. Wetsartikelen zonder nadere aanduiding verwijzen naar de
wettekst zoals die luidt tot 1 juli 2015. Wordt verwezen naar het recht zoals dat luidt na
inwerkingtreding van de Wwz, dan staat achter het artikelnummer ‘(nieuw)’.

299 HR 28 oktober 1994, JAR 1994/251 (GTI Holding).
300 Hof Amsterdam 26 april 2008, JOR 2008/63 m.nt. Loesberg (Behrens/Atrix Mundi).
301 Met ingang van 1 juli 2015 treedt het nieuwe ontslagrecht in werking. De ontbinding wordt dan
geregeld in de artikelen 7:671 b en c (nieuw) BW.
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Ontbinding ex artikel 7:685 BW

Onder het huidige recht, dat geldt tot 1 juli 2015, kan zowel de werkgever als de
werknemer te allen tijde ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige
302
redenen vragen op grond van artikel 7:685 BW. Gewichtige redenen bestaan als
sprake is van (i) een dringende reden (zie paragraaf 6.6.3 van dit hoofdstuk) of (ii) van
veranderingen in de omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte termijn hoort te eindigen. Wordt ontbonden op de tweede grond (wijziging van omstandigheden), dan kan de rechter een
vergoeding toekennen aan één van de partijen. De ontbindingsvergoeding wordt
303
berekend aan de hand van de kantonrechtersformule. In de ontbindingsprocedure
is geen ruimte voor een vordering tot nakoming van een reeds overeengekomen
contractuele beëindigingsregeling. De rechter stelt een vergoeding naar billijkheid
vast. Het is echter niet de bedoeling dat de werknemer ‘dubbel kan vangen’. Is de
ontbindingsrechter op de hoogte van de contractuele regeling, dan moet hij daar bij
het bepalen van de ontbindingsvergoeding rekening mee houden en moet hij ervan
304
uitgaan dat die regeling wordt nagekomen. Is de rechter niet op de hoogte en stelt
hij de ontbindingsvergoeding vast zonder de contractueel overeengekomen vergoeding daarbij te betrekken, dan moet de rechter die oordeelt over de nakoming van de
contractuele regeling rekening houden met de al toegekende ontbindingsvergoeding.
Deze regels gelden ook voor statutair bestuurders. Ter illustratie wijs ik op de Bols
305
Wessanen-uitspraak.
De bestuurder vraagt in de ontbindingsprocedure om een
vergoeding van € 1,2 miljoen op basis van de exitclausule in zijn arbeidsovereenkomst (overigens ruimer dan het door de corporate covernance code voorgeschreven
maximum van een vast jaarsalaris). De rechtbank oordeelt – terecht – dat een
vordering tot nakoming van bepalingen in de arbeidsovereenkomst niet aan de
orde is in een ontbindingsprocedure. De rechter stelt vervolgens de vergoeding
vast op ruim een half miljoen euro. Deze vergoeding is gebaseerd op de kantonrechtersformule met een C-factor van 1. Ook overweeg de rechtbank dat hij er vanuit gaat
dat in een nakomingsprocedure rekening gehouden wordt met deze vergoeding
op grond van artikel 6:248 BW. Met andere woorden; de bestuurder kan niet dubbel
306
incasseren.
302 Zie voor het bevoegd orgaan om het ontbindingsverzoek in te dienen en over de verhouding
tussen het ontslagbesluit en het ontbindingsverzoek de paragrafen 6.1.1 en 6.2.6 van dit hoofdstuk.
Voor de bevoegde rechter om van het verzoek kennis te nemen wordt verwezen naar paragraaf
6.10.
303 Deze formule is sinds 1 januari 1997 neergelegd in de Aanbevelingen van de Kring van kantonrechters.
De ontbindingsvergoeding wordt berekend door het aantal gewogen dienstjaren (A) te vermenigvuldigen met het bruto maandsalaris inclusief vaste emolumenten (B). Via de correctiefactor (C)
wordt de eventuele verwijtbaarheid van partijen uitgedrukt. Een C-factor van 1 is neutraal. Is de
ontbinding te wijten aan de werknemer, dan ligt de C-factor tussen 0 en 1, is werkgever verwijtbaar,
dan is de C-factor hoger dan 1.
304 HR 2 april 2004, NJ 2006, 212 m.nt. Verhulp (Drankencentrale Waterland/Blakborn).
305 Rb. Amsterdam 22 december 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BK7262, de enige mij bekende ontbindingszaak tussen een beursvennootschap en haar bestuurder.
306 Zie ook Rb. Zutphen 1 februari 2006, JAR 2006/61 (Zwiling) waarin in de nakomingsprocedure na
de ontbindingsprocedure de contractuele vergoeding onder verwijzing naar 6:248 BW van tafel
gaat; Rb. Rotterdam 13 juli 2006, RAR 2006/143 (Advance Agro Paper) waarin op vergelijkbare wijze
is geoordeeld als in de Bols Wessanen-zaak.
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Omdat de arbeidsovereenkomst met de bestuurder kan worden opgezegd zonder
voorafgaande toestemming van het UWV, is de ontbindingsprocedure niet de meest
voor de hand liggende weg om de arbeidsovereenkomst met de bestuurder te
beëindigen. In een drietal gevallen wordt de ontbindingsroute toch gekozen. In de
eerste plaats is de ontbindingsroute wel gebruikt indien er een impasse in de aandeelhoudersvergadering is ontstaan, zie hierover paragraaf 6.2.6. Ten tweede kan
ontbinding aan de orde komen indien sprake is van een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd zonder een tussentijds opzegbeding. De meest voorkomende reden voor
de vennootschap om een ontbindingsverzoek in te dienen is dat sprake is van een
opzegverbod waardoor het ontslagbesluit niet ook de arbeidsovereenkomst beëindigt.
Als een opzegverbod speelt, kan de rechter de arbeidsovereenkomst desalniettemin
ontbinden indien hij zich er van heeft vergewist dat het ontbindingsverzoek geen
307
verband houdt met het betreffende opzegverbod.
De rechter betrekt bij de beoordeling van het ontbindingsverzoek alle omstandigheden van het geval en maakt ook een belangenafweging tussen het belang van de
werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en het belang van de werknemer om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren (er van uitgaande dat de
werknemer zich doorgaans primair verzet tegen de ontbinding en subsidiair een
vergoeding vordert). Het statutair bestuurderschap van de werknemer is, net als in
de kennelijk onredelijk ontslagprocedure, een relevante omstandigheid die er soms
toe leidt dat de werknemer/bestuurder zich iets meer moet laten welgevallen. De
Rechtbank Roermond zegt het als volgt: door de benoeming te aanvaarden “begaf [de
bestuurder zich] op het pad van de kwetsbare werknemer, zijnde directeur/bestuurder,
die te allen tijde kan worden ontslagen.” Dat het mis kan hoort bij de risico’s die aan
de verantwoordelijke en zeker in financieel opzicht niet onaantrekkelijke betrekking
308
van directeur/bestuurder kleven, aldus de rechtbank.
In de gepubliceerde jurisprudentie zijn geen voorbeelden te vinden waarin een
ontbindingsverzoek met betrekking tot een statutair bestuurder wordt afgewezen.
Doorgaans wordt geoordeeld dat als er eenmaal een gebrek aan vertrouwen is, dat
gelet op de positie van de bestuurder voldoende reden is om tot ontbinding over te
309
gaan.
Wel wordt in de beoordeling van de hoogte van de eventuele vergoeding getoetst
aan wie de ontstane situatie is te wijten. Gaat de werkgever over de schreef, dan is dat
terug te zien in de vergoeding. Gedacht kan worden aan het niet voldoende tijd geven

307 Deze vergewisplicht geldt onverkort indien de werknemer statutair bestuurder is, vlg. Rb. Arnhem
29 oktober 2001, JAR 2001/252 (Simmer Europe). De bestuurder was ziek, maar omdat het door de
werkgever aan het verzoek ten grondslag gelegde gebrekkige functioneren niet uit de verf kwam
staat het verzoek op gespannen voet met het ontslagverbod, aldus de rechtbank die het verzoek
afwijst.
308 Rb. Roermond 15 juli 1992, JAR 1992/72 (Inova Limburg /B.). De rechtbank stelt vervolgens vast dat
de verstoorde verhouding aan beide partijen is te wijten en kent een vergoeding toe in de vorm
van een outplacementtraject en een ontbinding op termijn van 6 maanden.
309 Dit wordt helder omschreven in de uitspraak van Rb. Amsterdam 22 december 2009, ECLI:NL:
RBAMS:2009:BK7262 (Bols Wessanen).

301

6.7.1

Ontslag

voor het verbeteren van het functioneren, het uiten van diffamerende ongefundeerde
beschuldigingen, het gebruik van de ‘overvaltactiek’ om tot een ontslagbesluit te
komen, een situatie waarin slechte resultaten niet aan de bestuurder zijn te wijten of
310
het onvoldoende ruimte geven aan de bestuurder om zijn werk te doen. Is sprake
van een verstoorde verhouding en valt geen der partijen een overwegend verwijt te
maken, dan komt de vergoeding doorgaans uit op een correctiefactor 1, net als bij
gewone werknemers. Het blijft natuurlijk de vraag hoe de aangehaalde zaken precies
zouden zijn afgelopen indien de betrokken werknemers géén statutair bestuurders
zouden zijn geweest.
In 2013 heeft zich een zaak voorgedaan waarin dat vrij nauwkeurig lijkt te kunnen
worden vastgesteld. Het gaat in die zaak om bestuurder Broekhuis die via een ontslagbesluit is ontslagen door de vennootschap Sensient. Partijen voeren twee procedures. Een dagvaardingsprocedure waarin de vennootschap een verklaring voor recht
vraagt dat de arbeidsovereenkomst met het ontslagbesluit rechtsgeldig is geëindigd.
Broekhuis verweert zich door te stellen dat hij helemaal geen statutair bestuurder is
en het ontslag dus vernietigbaar is wegens het ontbreken van de toestemming UWV.
In reconventie vordert hij – subsidiair – een vergoeding op grond van artikel 7:681
BW. De tweede procedure is een voorwaardelijke ontbindingsprocedure waarin
Sensient ontbinding van de arbeidsovereenkomst vraagt voor het geval Broekhuis
gelijk krijgt en inderdaad blijkt geen bestuurder te zijn (geweest).
In de dagvaardingsprocedure oordeelt de rechter dat Broekhuis wel als bestuurder
was benoemd en het ontslagbesluit dus in stand kan blijven. De rechter komt tot het
oordeel dat het ontslag niet kennelijk onredelijk is. Van een valse of voorgewende
reden is geen sprake. Sensient heeft als ontslaggrond aangevoerd dat kritiek bestond
op het functioneren en dat er geen vertrouwen bestond dat de resultaten van de
vennootschap onder leiding van Broekhuis zouden verbeteren. Uit de feiten blijkt dat
deze kritiek inderdaad met Broekhuis is gedeeld en het komt niet onaannemelijk voor
dat het vertrouwen is verloren, aldus de rechter. Het gevolgencriterium biedt ook geen
soelaas: gedurende een opzegtermijn van vier maanden vrijgesteld worden van werk
en een vergoeding van vier maandsalarissen maakt niet dat onvoldoende rekening is
gehouden met de gevolgen van het ontslag voor Broekhuis, aldus de rechtbank.

310 Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 20 maart 1985, NJ 1986, 147 (Van Schijndel/Simon’s Uurwerken)
waarin is overwogen dat de slechte resultaten noch de ontstane irritaties aan de bestuurder zijn te
wijten; Rb. Amsterdam 11 juli 2001, JAR 2001/154 (Vorst/Fiat) waarin de rechter de overvaltactiek
van de vennootschap afstraft met een ontbindingsvergoeding met een correctiefactor van 1,5 (de
bestuurder verzocht zelf ontbinding tijdens de opzegtermijn); Rb. Rotterdam 13 juli 2006, RAR
2006/143, JAR 2006/185 (Advance Agro paper/X.) waarin is overwogen dat de verstoorde verhouding niet overwegend aan de bestuurder is te wijten; Rb. Utrecht (ktr.) 28 juli 2008, ECLI:NL:
RBUTR:2008:BF2256 (Scantech). In deze zaak overweegt de rechter dat de wijze waarop de positie
van de bestuurder was uitgehold, de krenkende manier waarop hij werd benaderd en de diffamerende verwijten zonder feitelijke grondslag die hem werden gemaakt, maken dat de verstoring van de verhouding aan de vennootschap was te wijten. Een vergoeding met een c-factor 2 is
toegekend; Rb. Almelo 5 augustus 2009, JAR 2009/245 (Boersma/Boekelo Decor), waarin de rechter
een vergoeding met correctiefactor 1.5 toekende omdat de bestuurder na 30 jaar dienstverband
binnen 3 weken werd afgeserveerd wegens een inhoudelijk meningsverschil een nieuwe CEO.
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In de voorwaardelijke ontbindingsprocedure wordt geoordeeld dat er een belang
bestaat bij het verzoek omdat Broekhuis nog in hoger beroep kan komen van het
oordeel dat hij statutair bestuurder is (en de arbeidsovereenkomst dus rechtsgeldig
is opgezegd). Vervolgens wordt het verzoek beoordeeld alsof de voorwaarde is
vervuld en Broekhuis dus als werknemer moet worden gezien. De rechter oordeelt
hier dat het vermeende disfunctioneren nauwelijks met hem was besproken en dat
geen verbetertraject is overeengekomen, hoewel de rechter wel opmerkt dat gelet op
de functie en de soort organisatie geen lang traject had hoeven worden aangeboden.
De schorsing voorafgaand aan zijn ontslag wordt diffamerend geacht (in de andere
procedure is geoordeeld dat de schorsing begrijpelijk was gelet op het statutair
bestuurderschap). Uiteindelijk resulteert dit in een (voorwaardelijke) ontbindingsvergoeding met een correctiefactor 1,5 (16 maandsalarissen, meer dus dan de acht
maandsalarissen die in de kennelijkonredelijkontslagprocedure redelijk worden
geacht).
Valt de vergoeding in de ontbindingsprocedure nu hoger uit omdat Broekhuis daar
als werknemer werd beoordeeld en in de 681-procedure als bestuurder of ligt het
aan het verschil tussen de ontbindingsprocedure en de 681-procedure? Het staat vast
dat vergoedingen in kennelijkonredelijkontslagprocedures structureel (veel) lager
311
uitvallen dan in ontbindingsprocedures. Het verschil in uitkomst is dus niet zo
opzienbarend. Wel is de weging van de feiten opmerkelijk en dan vooral de schorsing
die in het ene geval diffamerend wordt genoemd en in het andere geval begrijpelijk.
Dat een statutair bestuurder zich een schorsing sneller moet laten welgevallen gelet
op zijn positie vind ik niet onbegrijpelijk. In dit specifieke geval vind ik er ook iets
voor te zeggen dat ook de werknemer Broekhuis zich dit had moeten laten welgevallen. Het gaat hier om een werknemer met een zeer hoge leidinggevende positie (of die nu statutair is of niet) en een bruto maandsalaris van bijna € 20.000 bruto
per maand exclusief bonus.
In een ontbindingsprocedure wordt voor de statutair bestuurder geen ander toetsingskader aangelegd. Het meewegen van alle omstandigheden geeft ruimte om het
bestuurderschap mee te nemen. Dat leidt ertoe dat een ontbinding eigenlijk altijd
wel wordt uitgesproken. Bij het vaststellen van de vergoeding wordt de verwijtbaarheid aan beide kanten beoordeeld, met inachtneming van de positie van bestuurder,
maar ook met de inachtneming van de positie van de vennootschap als werkgever die
zich aan arbeidsrechtelijke normen heeft te houden.

311 Vgl. Kruit 2013 en Kruit 2014. Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid zal dit
verschil verdwijnen, nu zowel bij opzegging als ontbinding de werknemer recht heeft op de
wettelijke transitievergoeding en alleen in uitzonderingsgevallen plaats is voor een billijke
vergoeding.
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Ontbinding ex artikel 7:671 b en c (nieuw) BW

Met ingang van 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht van toepassing. De gronden
voor beëindiging door de werkgever zijn limitatief in de wet opgesomd (artikel 7:669
(nieuw) BW, zie paragraaf 6.4.3 van dit hoofdstuk). Is sprake van een a- of b-grond
(bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid) dan is opzegging de aangewezen weg voor beëindiging. Is sprake van een c- t/m h-grond, dan
moet de werkgever ontbinding vragen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Het vergoedingensysteem is anders dan onder het huidige recht, zie paragraaf 6.4.3.
Net als na opzegging, geldt voor de ontbinding dat de rechter alleen een billijke
vergoeding kan toekennen aan de werknemer als de ontbinding het gevolg is van
ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Uit de parlementaire
geschiedenis blijkt dat hiervan niet snel sprake zal zijn, zie paragraaf 6.4.3.
Voor de bestuurder geldt op grond van artikel 7:669 jo 671 lid 1 sub e (nieuw) BW dat
opzegging op alle gronden mogelijk is. Net als onder het bestaande recht geldt dus
nog steeds dat ontbinding niet snel een gekozen route zal zijn, tenzij sprake is van
één van de drie voorbeelden genoemd in de vorige paragraaf. Van belang is dat de
‘vergewisplicht’ uit het oude recht vervangen is door een meer rechtstreekse toepassing van de opzegverboden in de ontbindingsprocedure. Het meest in het oog springt
de situatie waarin bedrijfseconomische redenen de grond voor de beëindiging vormen (de a-grond) en sprake is van een ‘tijdens’-opzegverbod zoals ziekte (of artikel 108
312
lid 4 PW). Beëindiging is dan, anders dan onder het huidige recht, niet mogelijk.
Is bijvoorbeeld sprake van disfunctioneren (d-grond) en ziekte, dan kan de rechter wel
ontbinden op grond van artikel 7:671 b lid 6 (nieuw) BW als het verzoek geen verband
houdt met de ziekte of sprake is van omstandigheden van dien aard dat de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen.
Net als bij een opzegging, zal moeten worden voldaan aan de vereisten van artikel
7:669 (nieuw) BW. Is daaraan niet voldaan, dan kan de rechter niet ontbinden.
Hetgeen in paragraaf 6.4.3 is opgemerkt over de limitatieve gronden en de herplaatsing geldt mutatis mutandis voor de ontbindingsprocedure.
6.8

Opzegging door de bestuurder zelf

6.8.1

Algemeen
313

Een werknemer kan, net als de werkgever, de arbeidsovereenkomst opzeggen. De
opzegging is vormvrij en hoeft niet te worden geaccepteerd door de werkgever. Wel
moet de opzegging de werkgever hebben bereikt. Een werkgever mag niet te lichtvaardig aannemen dat de werknemer bedoelt de arbeidsovereenkomst op te zeggen.
312 Dat is alleen anders bij een volledige bedrijfssluiting, artikel 7:670a lid 2 sub d (nieuw) BW en 7:671
b lid 2 jo lid 6 (nieuw) BW. In dat laatste artikel is de vergewisplicht opgenomen, maar de a-grond is
uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten.
313 Tot 1 januari 1999 had een werknemer voor opzegging een vergunning nodig van (de voorloper van)
het UWV.
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In de woorden van de Hoge Raad: “Vrijwillige beëindiging door de werknemer van zijn
dienstbetrekking heeft voor deze zo ernstige gevolgen, dat de bedoeling daartoe in situaties
314
als de onderhavige niet te gauw door de werkgever mag worden aangenomen.”
Boek 2 BW bevat geen bepalingen over de wijze waarop de bestuurder zijn bestuurderschap neer kan leggen. In 1989 heeft de Hoge Raad bepaald dat een bestuurder
eenzijdig zijn functie neer kan leggen en dat aanvaarding van zijn ontslagneming
door de vennootschap geen vereiste is voor de effectuering daarvan. Wel is vereist
dat de verklaring omtrent de ontslagneming tot de vennootschap zijn gericht en die
315
verklaring moet de vennootschap hebben bereikt. Uit de wetsgeschiedenis van de
Wet op de arbeidsovereenkomst blijkt dat een argument om de bestuurder onder
het arbeidsrecht te laten vallen is geweest dat ook de bestuurder recht heeft om te
316
weten hoe hij zijn betrekking neer moet leggen. Het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht lopen hier dus parallel.
6.8.2

Einde arbeidsovereenkomst ook einde bestuurderschap?
317

In het arrest Bartelink/Ciris is beslist dat indien een bestuurder ontslag neemt uit
zijn vennootschapsrechtelijke betrekking, dit ook een opzegging van de arbeidsover318
eenkomst behelst. Anders dan soms wel wordt aangenomen werkt dit niet de
andere kant op: het beëindigen van de arbeidsovereenkomst brengt niet per definitie
het einde van het bestuurderschap met zich mee. Dat volgt althans niet uit de 15 april319
arresten.
6.8.3

Niet lichtvaardig aannemen dat is opgezegd – ook voor bestuurder?

Legt een bestuurder zijn bestuurderschap neer, dan eindigt ook de arbeidsovereenkomst. Het is de vraag in hoeverre de arbeidsrechtelijke regel dat de werkgever niet
lichtvaardig mag aannemen dat de werknemer ontslag neemt ook in dit geval geldt.
Het beeld in de jurisprudentie is dat deze regel inderdaad ook geldt voor bestuurders.
Ik wijs op de uitspraak de Rechtbank Arnhem uit 2005, gewezen kort na de 15 april320
arresten.
Deze zaak betrof een bodemprocedure na een kort geding dat plaats had vóór de
321
15 april-arresten en eveneens is gepubliceerd. In de bodemzaak stond de vraag
314 HR 28 mei 1982, NJ 1983, 2 (Coolwijk/Kroes), r.o. 3.2.
315 HR 8 december 1989, NJ 1990, 452 m.nt Maeijer (DRC/Kenmus) en HR 19 november 2010, RO 2010/
79 (X./Minister van Financiën) (dit betrof een fiscale zaak).
316 Bles 1907 I, p. 204 en hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.1.2.
317 HR 15 april 2005, NJ 2005, 483 m.nt. GHvV, JAR 2005/153 en JOR 2005/144.
318 Zie bijvoorbeeld Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 46.
319 Zie hierover paragraaf 6.2.6 van dit hoofdstuk.
320 Rb. Arnhem 20 juli 2005, JOR 2005/262 (Vorstenburg/Heijmans).
321 Rb. Rotterdam (vzr.) en Rb. Rotterdam (ktr. vzr.), JOR 2005/83 (Vorstenburg/Heijmans). In de twee
kort gedingen ging het om de vraag of de kantonrechter danwel de rechtbank bevoegd is indien
er geen statutaire band meer bestaat en om de vraag of het BBA wel of niet van toepassing is in zo’n
geval. In beide gevallen dient de gewezen bestuurder behandeld te worden als een bestuurder: het
BBA is niet van toepassing en de rechtbank is de bevoegde rechter.
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centraal wat de gevolgen zijn indien de bestuurder zijn bestuurderschap neerlegt
onder instandhouding van de arbeidsovereenkomst. De Rechtbank verwijst naar
Bartelink/Ciris en overweegt dat ontslagneming door de bestuurder in beginsel tot
gevolg heeft dat zijn dienstbetrekking eindigt. Daaruit vloeit voort dat niet kan
worden aanvaard dat de bestuurder die zijn functie neerlegt de ontslagneming
eenzijdig kan beperken tot het verlies van de hoedanigheid van bestuurder van de
vennootschap. Interessant is r.o. 5.6:
“Vorstenburg [de bestuurder, JHB] heeft getracht dit wél te bewerkstelligen. Daarom moet het
van tweeën één zijn. Of zijn ontslagname betekent dat hij op 5 oktober 2004 beoogde ook de
dienstbetrekking te beëindigen, of de dienstbetrekking bleef met de hoedanigheid van statutair
bestuurder in stand. Het is evident dat Vorstenburg niet bedoeld kan hebben ontslag als statutair
bestuurder en uit dienstbetrekking te nemen, omdat hij vanaf 5 oktober 2004 constant duidelijk
maakte dat alles hem eraan gelegen is in dienst te blijven bij Heijmans. Zijn ontslag als statutair
bestuurder heeft dus geen rechtsgevolg.”

Zie ik het goed, dan legt de rechtbank hier de uitspraken van de Hoge Raad zo uit dat
een ontslagname door de bestuurder betekent dat hij bedoeld moet hebben beide
banden (arbeidsrechtelijk- en vennootschapsrechtelijk) met de vennootschap te
322
verbreken. De Rechtbank raakt hier aan het probleem dat Visser eerder
heeft
aangekaart namelijk het probleem dat er een op rechtsgevolg gerichte wil is die zich
door een verklaring heeft geopenbaard als sprake is van een opzegging. De rechtbank
lost dit probleem op door te oordelen dat het ontslag als statutair bestuurder dus
geen enkel rechtsgevolg heeft gehad.
Eveneens illustratief is een recentere zaak waarin de verklaring van een bestuurder ter algemene vergadering dat hij zijn spullen komt inleveren, door het Hof
Amsterdam niet wordt gezien als een opzegging. Het hof vindt dat de vennootschap
op basis hiervan niet mocht aannemen dat de bestuurder beoogde ontslag te
323
nemen.
De vennootschap heeft, net als bij een gewone werknemer een onderzoeksplicht als
324
de bestuurder zelf ontslag neemt. Een enkele keer is dit zelfs aangenomen in geval
sprake was een managementovereenkomst waarbij de persoonlijke vennootschap325
pen van de betrokkenen bestuurder waren.

322
323
324
325

306

Visser 2005a.
Hof Amsterdam 4 maart 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:650 (Dehaco).
Rb. Den Haag (vzr.) 3 maart 2008 JAR 2008/87 (SnowWorld).
Rb. Den Haag (vzr.) 24 juli 2009, RO 2009/65 (Maveron/Copia); zie ook hoofdstuk 4, paragraaf
4.2.2.2.

Beëindigingsovereenkomst

6.9

6.9.1

Beëindigingsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan niet alleen eenzijdig eindigen, door opzegging of
ontbinding, maar ook met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer sluiten
dan doorgaans een beëindigingsovereenkomst waarin de beëindiging wordt geregeld. De meest voorkomende onderwerpen zijn: datum einde dienstverband, invulling dienstverband tot aan het einde dienstverband en financiële afwikkeling
(eindafrekening, beëindigingsvergoeding, afwikkeling aandelen- of optieplannen,
eventuele leningen) en afspraken over postcontractuele verplichtingen zoals concurrentie(beding) en geheimhouding. De bedoeling van zo’n overeenkomst is dat
partijen na uitvoering daarvan niets meer van elkaar hebben te vorderen. Vrijwel
altijd wordt daarom finale kwijting afgesproken. Ook arbeids- (of opdracht)overeenkomsten met bestuurders eindigen vaak door een beëindigingsovereenkomst. De
dubbele binding van de bestuurder komt op een aantal punten naar voren: (opnieuw)
de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan de kant van de vennootschap, de wijze
waarop het bestuurderschap moet eindigen en de finale kwijting. Deze onderwerpen
worden hieronder behandeld.
Volledigheidshalve merk ik op dat met de inwerkingtreding van de Wet werk en
zekerheid per 1 juli 2015 in artikel 7:670b (nieuw) BW is opgenomen dat de beëindigingsovereenkomst schriftelijk moet zijn. Naar huidig recht is dat niet verplicht,
hoewel beëindigingsovereenkomsten vrijwel altijd schriftelijk zijn. De in datzelfde
artikel geïntroduceerde bedenktermijn waarbinnen de werknemer zonder opgave van
326
reden de beëindigingsovereenkomst kan ontbinden, geldt niet voor de bestuurder.
6.9.1

Einde bestuurderschap

Het sluiten van een beëindigingsovereenkomst waarbij de arbeidsovereenkomst met
327
wederzijds goedvinden wordt beëindigd, maakt op zichzelf geen einde aan het
statutair bestuurderschap. Daarvoor is nodig dat ofwel het bevoegde orgaan alsnog
een ontslagbesluit neemt, ofwel de bestuurder zijn functie neerlegt. Dat kan eenvoudig door in de overeenkomst op te nemen dat de bestuurder door ondertekening
zijn statutaire positie per een bepaalde datum neerlegt. Spreken partijen daar niets
over af en wordt evenmin een ontslagbesluit genomen, dan geldt dat uit de bedoeling
van partijen doorgaans zal kunnen worden afgeleid dat de bestuurder zijn functie
heeft neergelegd (dat is immers vormvrij, zie paragraaf 6.8.1 van dit hoofdstuk).

326 Zie over de achtergronden van deze uitzondering hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.2.5.
327 In sommige beëindigingsovereenkomsten wordt ook nog een nadere beëindigingshandeling voor
de arbeidsovereenkomst opgenomen, bijvoorbeeld een opzegging door de werknemer of een
einde via een pro forma ontbinding door de rechter.
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Bevoegd orgaan – vertegenwoordigingsbevoegdheid
328

Net als bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst is het de vraag welk orgaan
bevoegd is de vennootschap te vertegenwoordigen bij het aangaan van de beëindigingsovereenkomst. Ook hier komen meerdere organen in aanmerking omdat de
beëindigingsovereenkomst verschillende soorten afspraken bevat.
De bevoegdheid afspraken te maken over het neerleggen van het bestuurderschap
past bij het orgaan dat tot ontslag is bevoegd, hoewel strikt genomen geen sprake
is van ontslag door de vennootschap, tenzij onderdeel van de afspraken is dat de
vennootschap alsnog een ontslagbesluit zal nemen om het einde van het bestuur329
derschap te bewerkstelligen.
Het bestuur komt in aanmerking op basis van artikel 2:130 (240) BW voor zover de
vertegenwoordigingsbevoegdheid niet wettelijk beperkt is. Die wettelijke beperking
is er wel als het gaat om de beëindigingsvergoeding die immers onder bezoldiging
330
331
valt. De Rechtbank Maastricht heeft geoordeeld dat het tot ontslag bevoegde
orgaan ook bevoegd is de beëindigingsvergoeding vast te stellen omdat het ontslagbesluit nu eenmaal ook de arbeidsrechtelijke relatie beëindigt en dus ook de gevolgen daarvan mag regelen. Dat oordeel houdt geen rekening met artikel 2:135 jo
2:383c lid 1 onder c BW waaruit duidelijk blijkt dat uitkeringen bij einde dienstverband onder bezoldiging vallen en dus moeten worden vastgesteld door het orgaan
dat bevoegd is bezoldiging vast te stellen.
Afspraken over postcontractuele verplichtingen zoals een concurrentiebeding vallen niet onder de definitie van bezoldiging. Doorgaans zal echter in de statuten zijn
bepaald dat het bevoegde orgaan tot vaststelling van de bezoldiging de arbeidsvoorwaarden vaststelt. Dat leidt ertoe dat in ieder geval het bestuur niet bevoegd is een
bestuurder uit zijn concurrentiebeding te ontheffen, zo heeft het Hof Arnhem-Leeu332
warden geoordeeld.
Langs die redenering is het orgaan dat bevoegd is de bezoldiging vast te stellen,
bevoegd de meeste afspraken in de beëindigingsovereenkomst te maken. Is artikel
2:135 BW van toepassing, dan zullen deze afspraken moeten passen in het bezoldigingsbeleid. Uitzondering is mijns inziens de decharge. Spreken partijen finale kwijting
328 Zie uitgebreid hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.2.3 over het vertegenwoordigingsbevoegde orgaan bij
het aangaan van de arbeidsovereenkomst.
329 Doorgaans zal aan het sluiten van de beëindigingsovereenkomst een voornemen tot ontslag van
het bevoegd orgaan zijn voorafgegaan, al dan niet in de vorm van een uitnodiging voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
330 Vgl. hoofdstuk 5, paragraaf 2.
331 Rb. Maastricht 20 juni 2012, JOR 2012/281 (Wolder Beheer BV). Het betrof een beëindigingsovereenkomst waarbij de vennootschap is vertegenwoordigd door de vertrekkende bestuurder zelf.
332 Hof Arnhem-Leeuwarden 12 maart 2013, JAR 2013/105 (Nocado/Bijlsma). Het gaat in deze zaak niet
om een beëindigingsovereenkomst maar een bestuurder die eenzijdig zijn functie neerlegt en
zichzelf, als vertegenwoordiger van de vennootschap, ontheft van het tussen partijen geldende
concurrentiebeding. Het hof kwalificeert dit als een nietig besluit tot ontheffing (want door een
onbevoegd orgaan genomen).
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af, dan zal de bestuurder doorgaans ook iets opgenomen willen zien over decharge.
Met een dechargebesluit ontslaat de vennootschap de bestuurder van interne aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van ernstig verwijtbaar gedrag zoals uit de
333
jaarstukken blijkt of ter jaarvergadering is meegedeeld. Het gaat dus om de interne
aansprakelijkheid van de bestuurder op basis van feiten en omstandigheden die al
bekend zijn. Uitsluitend de algemene vergadering is bevoegd een besluit tot decharge
334
te nemen. In de praktijk wordt in de beëindigingsovereenkomst meestal een bepaling opgenomen waarin de vennootschap toezegt het bevoegde orgaan te verzoeken
bij de eerste gelegenheid decharge te verlenen.
Gelet op het bovenstaande ligt het voor de hand aan te nemen dat het orgaan dat
bevoegd is de bezoldiging vast te stellen ook bevoegd is de vennootschap te
vertegenwoordigen bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Is eenmaal
een beëindigingovereenkomst gesloten, dan kan het bevoegde orgaan daar niet op
terugkomen door vervolgens besluiten te nemen die afwijken van hetgeen is afge335
sproken. De gemaakte afspraken kunnen, net als bij de bezoldiging, niet worden
doorkruist door andersluidende besluiten zolang de bestuurder er op mocht vertrouwen dat de vennootschap juist is vertegenwoordigd bij het besluiten van de
336
beëindigingsovereenkomst.
6.9.3

Finale kwijting

In de vorige paragraaf is al gewezen op de decharge als onderdeel van de finale
kwijting. Daarnaast kan, indien artikel 2:135 BW van toepassing is, nog de vraag
worden gesteld of de aanpassingsbevoegheid en terugvorderingsbevoegdheid op
grond van de leden 6 en 8 via de finale kwijting kan worden uitgesloten. Met
337
Vestering ben ik van oordeel dat dit mogelijk is. Partijen beogen met de beëindigingsovereenkomst immers alle losse eindjes af te handelen en doorgaans heeft de
finale kwijting een alomvattende strekking.
6.10
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Artikel 2:131 (241) BW bepaalt welke rechter absoluut en relatief bevoegd is kennis te
nemen van geschillen tussen een bestuurder en de vennootschap. De regeling lijkt
eenvoudig en leidt in de praktijk niet vaak tot problemen. De bepaling is desalniettemin interessant omdat bij nadere bestudering het dubbelslachtige karakter van de
rechtsverhouding tussen bestuurder en vennootschap naar voren komt.
333 Orsel 2007 en HR 10 januari 1997, NJ 1997, 360 m.nt. Ma (Staleman/Van de Ven) r.o. 3.4.1. Met de
inwerkingtreding van de regels omtrent de flex-BV (Wet vereenvoudiging en flexibilisering
bv-recht d.d. 18 juni 2012, Stb. 2012, 299) per 1 oktober 2012, is in artikel 2:210 lid 5 BW voor
de BV bepaald dat indien alle aandeelhouders bestuurder zijn, het ondertekenen van de jaarrekening door alle bestuurders tevens geldt als vaststelling van de jaarrekening. In datzelfde lid
is bepaald dat de vaststelling tevens strekt tot decharge, tenzij dit in de statuten is uitgesloten.
334 Vgl. Orsel 2007, paragraaf 5.1.
335 Rb. Amsterdam 16 januari 2014, JOR 2014/157 m.nt. Nowak (Kekk/Delfino) en Hof Amsterdam
31 oktober 2012, JOR 2014/158 m.nt. Nowak (De Wildt/RBOC).
336 Rb. Utrecht 22 september 2010, JAR 2011/9 (Kortenhorst/Connexion).
337 Vestering 2014.
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Absolute competentie

Voor de bestuurder gelden via artikel 2:131 (241) BW de ‘gewone’ competentieregels:
de afdeling civiel van rechtbank is bevoegd kennis te nemen van vorderingen die een
onbepaald belang hebben dan wel een belang van € 25.000 of meer. Artikel 93 RV,
waarin is bepaald dat zaken betreffende een arbeidsovereenkomst door de kantonrechter worden behandeld, is dus niet van toepassing op bestuurders, ook al hebben
zij een arbeidsovereenkomst met de vennootschap. Ook als sprake is van een kort
geding, moet de voorzieningenrechter worden aangezocht en niet de kantonrechter
als voorzieningenrechter.
Ontbindingsverzoekschriften worden krachtens de bevoegdheidsbepalingen in
Boek 2 BW eveneens voorgelegd aan de rechtbank en niet aan de kantonrechter. Deze
laatste regel is ingevoerd in 1984 omdat tot dan toe in de praktijk onduidelijkheid
bestaat over de vraag of de afwijkende competentieregeling van Boek 2 BW ook voor
338
verzoekschriftprocedures geldt. Het artikel spreekt immers expliciet van ‘rechts339
vorderingen’. Uit de memorie van toelichting blijkt dat sprake is van een specifieke
uitzondering voor ontbindingsverzoekschriften. Andere verzoekschriften (naar ik
aanneem, betrekking hebbend op de arbeidsovereenkomst) blijven wel onder de
absolute competentie van kantonrechter vallen. De memorie verwijst expliciet naar
een verzoekschrift op grond van artikel 7:643 BW (politiek verlof). Gedacht kan ook
worden aan verzoekschriften op grond van 7:670a BW (toestemming voor opzegging).
Het is niet waarschijnlijk dat een bestuurder lid is geweest van een ondernemingsraad
(uiteraard voordat hij bestuurder was). Het is iets minder onwaarschijnlijk dat een
bestuurder een deskundige werknemer/persoon is als bedoeld in artikel 13 of 14
Arbeidsomstandighedenwet, voor wie eveneens geldt dat voorafgaande toestemming
nodig is voor opzegging. Zo’n verzoekschrift zou dan moeten worden voorgelegd
aan de kantonrechter, terwijl een verzoekschrift tot ontbinding van de overeenkomst
met dezelfde bestuurder/werknemer moet worden voorgelegd aan de afdeling privaatrecht van de rechtbank.
De op het oog eenvoudige bevoegdheidsbepaling heeft in 1995 geleid tot een cassatie
340
in het belang der wet. De besloten vennootschap Atlantic Nominee BV ontslaat haar
bestuurder Van den Elshout in een algemene vergadering als bestuurder en verzoekt
vervolgens de Rechtbank Haarlem de nog bestaande arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechtbank verklaart zich onbevoegd omdat het ontslagbesluit meebrengt
dat de hoedanigheid van bestuurder ophoudt te bestaan, zodat het ontbindingsverzoek niet een overeenkomst betreft met een bestuurder van een vennootschap
maar enkel een overeenkomst met een werknemer niet-bestuurder. Procureurgeneraal Ten Kate stelt cassatie in het belang der wet. Achtergrond is dat sinds het
341
arrest Levison/MAB – waarin is bepaald dat de arbeidsverhouding kan voortduren

338
339
340
341
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Wet van 10 maart 1984, Stb. 1984, 97.
Kamerstukken II 1982/83, 17 620, nr. 3, p. 7.
HR 17 november 1995, NJ 1996, 142 (Atlantic Nominees/Van den Elshout) en TVVS 1996/1 m.nt. LT.
HR 13 november 1992, NJ 1993, 265 m.nt. PAS (Levison/MAB).
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na het vennootschapsrechtelijke ontslag – op verschillende wijzen uitleg is gegeven
aan de competentieregeling van artikel 2:241 BW. Enerzijds bestaat de opvatting dat
een gewezen bestuurder een gewone werknemer is en dus de gewone competentie342
regels gelden en de kantonrechter bevoegd is. Anderzijds is betoogd dat ook in dat
343
geval de rechtbank absoluut bevoegd blijft.
De procureur-generaal is van oordeel dat artikel 2:241 BW niet gaat over de functie
van de werknemer ten tijde van de procedure, maar dat het artikel ziet op de
overeenkomst tussen de bestuurder en de vennootschap. Het vennootschapsrechtelijk ontslag verandert de arbeidsovereenkomst niet. De Hoge Raad volgt de P-G,
r.o. 3.2:
“Indien, zoals de Rechtbank in dit geval op grond van het door de vennootschap gestelde tot
uitgangspunt heeft genomen, het door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen
ontslagbesluit de hoedanigheid van bestuurder maar niet de arbeidsovereenkomst heeft doen
eindigen, volgt hieruit niet dat een op deze overeenkomst betrekking hebbende rechtsvordering of
ontbindingsverzoek niet meer zou gelden als een vordering of verzoek betreffende de overeenkomst tussen de vennootschap en de bestuurder in de zin van art. 2:241. Ook wanneer het
ontslagbesluit van de algemene vergadering wèl de beëindiging van de dienstbetrekking van de
bestuurder meebrengt, zoals het geval zal kunnen zijn als niet een aan die beëindiging in de weg
staand verbod, zoals dat van art. 7A:1639h lid 3 (zie HR 13 november 1992, NJ 1993, 265), van
toepassing is, dient een rechtsvordering die betrekking heeft op rechten of verplichtingen die
voortvloeien uit de beëindigde overeenkomst, te worden aangemerkt als een rechtsvordering als
bedoeld in art. 2:241.”

Ook geschillen tussen de gewezen bestuurder en de vennootschap moeten dus wor344
den voorgelegd aan de afdeling civiel, en niet aan de kantonrechter.
Dit kan –
afhankelijk van de vordering of het verzoek– omslaan. De arbeidsovereenkomst met
een bestuurder die al zesenhalf jaar bestuurder af was en wiens arbeidsovereenkomst
na het einde van het bestuurderschap heeft voortgeduurd, moet worden ontbonden
345
door de kantonrechter, en niet door de afdeling civiel. Het Hof Leeuwarden bevestigt
in deze zaak de hoofdregel uit het Atlantic Nominees arrest, maar overweegt dat in dit
geval – waarin partijen zijn overeengekomen de arbeidsovereenkomst voort te zetten
na het ontslagbesluit – geldt dat er geen rechtens relevante band meer is tussen het
bestuurderschap en de arbeidsovereenkomst zodat de sector kanton de bevoegde
346
rechter is. Duk heeft erop gewezen dat in zo’n situatie (de bestuurder is gewoon
werknemer geworden) de bestuurder een claim kan hebben die nog dateert uit de
periode dat hij bestuurder was (bijvoorbeeld een loonvordering uit die periode). Is in

342 Vgl. Christe 1993 en Scholtens 1993.
343 Vgl. Van Schilfgaarde 1993.
344 Vlg. Ktr. Utrecht 4 januari 1995, JAR 1995/62 (Holthaus/Nutrecon) en Rb. Oost-Nederland 30 januari
2013, RAR 2013/68 (X./B.V.).
345 Hof Leeuwarden 18 oktober 2011, JAR 2011/314 (Kers/De Heks). In iets andere zin Hof Amsterdam
4 januari 2001, JAR 2001/109 (Van Straaten/Vehreschild). In deze zaak is ook sprake van een
gewezen bestuurder die op een totaal dienstverband van ongeveer tien jaar slechts zes maanden
statutair bestuurder is geweest. De kantonrechter heeft zich terecht bevoegd verklaard.
346 Duk 2006, p. 87/88.
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dat geval de rechtbank of de kantonrechter bevoegd? Duk neigt ernaar aan te sluiten
bij de laatste hoedanigheid van de werknemer en de kantonrechter bevoegd te achten,
ook voor oude claims. Dat lijkt mij inderdaad de meest werkbare optie.
De omgekeerde situatie is ook aan de orde geweest: de bestuurder is eerst een
gewone werknemer geweest en later bestuurder geworden. In een oudere uit347
spraak is wel geoordeeld dat in dat geval de kantonrechter bevoegd was. In die
zaak werd het ontslagbesluit ook losgekoppeld van het einde van de arbeidsovereenkomst en lijkt mij alleen al daarom achterhaald. Ook als de bestuurder eerst
gewoon werknemer is geweest en later bestuurder is geworden, is de rechtbank de
bevoegde rechter op grond van artikel 2:131 (241) BW, ook voor oudere claims uit
de periode dat er nog geen bestuurderschap was.
Is de bestuurder in dienst van een andere (groeps)vennootschap, dan is de kanton348
rechter wel bevoegd en geldt 2:131 (241) BW niet.
Het gaat nog wel eens fout. Zou overwoog de kantonrechter Roermond dat hij
bevoegd was te oordelen over een kennelijkonredelijkontslagvordering omdat dat
geen rechtsvordering betreffende de overeenkomst tussen vennootschap en bestuurder als bedoeld in artikel 2:241 is, maar uitsluitend arbeidsrechtelijke aspecten
349
betreft. Deze uitspraak is onjuist.
Interessant is de situatie waarin de bestuurder, na een ontslagbesluit, betwist dat
hij bestuurder was omdat er geen benoemingsbesluit was (vgl. hoofdstuk 4, paragraaf
4.3). Heeft de bestuurder gelijk, dan maakt het ontslagbesluit geen einde aan de
arbeidsovereenkomst. Het betreft dan immers een vernietigbare opzegging wegens
het ontbreken van toestemming van het UWV. De vennootschap die het risico wil
beperken dat de arbeidsovereenkomst doorloopt, kan een ontbinding voor zover
vereist vragen. Mocht blijken dat de bestuurder gelijk had, dan eindigt de arbeids350
overeenkomst in ieder geval door de ontbindingsbeschikking. In dat geval is de
kantonrechter bevoegd van het ontbindingsverzoek kennis te nemen. De voorwaarde
waaronder het verzoekschrift is ingediend is namelijk dat de arbeidsovereenkomst
351
nog bestaat en de bestuurder dus een gewone werknemer was.

347 Ktr. Amsterdam 21 juni 1994, JAR 1994/175 (Crédit Lyonnais).
348 Vgl. Ktr. Helmond 12 juni 1998, JAR 1999/47 (Vendex); Rb. Utrecht (ktr.) 28 juli 2008, ECLI:NL:
RBUTR:2008:BF2256 (Scantech); Rb. Amsterdam (ktr.) 21 september 2012, RAR 2012/162 (GVB).
349 Ktr. Roermond 2 februari 2011, JAR 2011/85 (Aqua Terra). Wel juist: Rb. Oost-Nederland 30 januari
2013, RAR 2013/68 (X./BV).
350 Aangetekend moet worden dat na inwerkingtreding van de Wwz van de ontbindingsbeschikking
hoger beroep kan worden ingesteld, zodat volledige duidelijkheid niet onmiddellijk is bereikt. Vgl.
Van der Kind 2014
351 Zie voor een voorbeeld: Rb. Oost-Nederland (ktr.) 20 maart 2013, JAR 2013/131 m.nt. Wiersma
(Sensient/Broekhuis).
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Wordt de verkeerde afdeling aangezocht dan bepaalt artikel 71 Rv dat de rechter, op
verzoek van partijen of ambtshalve moet doorverwijzen. Ook in kort geding moet
352
worden doorverwezen (artikel 71 jo 110 Rv). Tegen de verwijzingsbeslissing staat
geen hoger beroep open en de rechter naar wie is verwezen is aan de verwijzing
gebonden (artikel 71 lid 5 Rv). De vraag of verwijzing nodig is, beoordeelt de rechter,
voor zover daarvoor het onderwerp van het geschil bepalend is, aan de hand van zijn
voorlopig oordeel over het onderwerp van het geschil, zo bepaalt lid 3 van artikel 71
Rv. Bij geschillen die betrekking hebben op de bestuurder zal vaak bepalend zijn of
wel of er wel of geen benoemingsbesluit is. Deze vraag is niet alleen belangrijk voor
de competentie, maar ook voor het uiteindelijke niveau van ontslagbescherming.
Omdat sprake is van een voorlopig oordeel, is de rechter naar wie is verwezen niet
353
gebonden aan de inhoud van dat voorlopige oordeel (wel aan de verwijzing zelf).
6.10.2

Relatieve competentie

Artikel 2:131 (241) BW geeft ook een bijzondere regeling voor de relatieve competentie: de bevoegde rechtbank om kennis te nemen van een geschil tussen bestuurder en vennootschap is de rechtbank binnen welk rechtsgebied de vennootschap
woonplaats heeft. Dit is een uitzondering op de gewone regels voor relatieve competentie als het gaat om vorderingen uit een arbeidsovereenkomst (inclusief de rela354
tieve bevoegdheid in een verzoekschriftprocedure ex artikel 7:685 BW). De gewone
arbeidsrechtelijke bevoegdheidsregels luiden als volgt. Hoofdregel is dat de woonplaats van de gedaagde (of verweerder) bepalend is (artikel 99 Rv). Mede bevoegd is
de rechter in de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht (artikel 100 Rv). Een
forumkeuze in een arbeidsrechtelijk geschil is alleen geldig als deze is gemaakt na het
ontstaan van het geschil, of als de werknemer zich wendt tot de bij de forumkeuze
aangewezen rechter (artikel 108 lid 2 Rv).
De regel van artikel 2:131 (241) BW sluit aan bij artikel 105 Rv, waarin de rechter van
de woonplaats/vestigingsplaats van de vennootschap mede de bevoegde rechter is
om kennis te nemen van zaken betreffende de geldigheid, nietigheid of rechtsgevol355
gen van besluiten.

352 Vgl. Hof Amsterdam 1 maart 2007, JAR 2007/106 (MetierPlancon). Het hof liet een uitspraak van
de Rb. Haarlem ((ktr. vzr.) 19 september 2006, JAR 2006/256 (Metier Plancon)) die de vordering
afwees in plaats van door te verwijzen op grond van art. 71 Rv, niet in stand.
353 Kamerstukken II 2000/01, 27 824, nr. 3, p. 34-35. Vgl Hof Den Bosch 10 april 2007 ECLI:NL:
GHSHE:2007:BA3432 (X./Y.), r.o. 4.5. Het ging hier niet om een statutair bestuurder maar wel om
de vraag of tussen partijen een arbeidsovereenkomst bestaat of niet. In vergelijkbare zin, wel over
een statutair bestuurder: Rb. Haarlem 18 mei 2010, ECLI:NL:RBHAA:2010:BM4921 (Hostway).
Anders, en naar mijn oordeel onjuist: Rb. Rotterdam (vzr.) 27 februari 2014 (Van Keulen/QShipping), RAR 2014/83 en JAR 2014/96.
354 Artikel 7:685 lid 3 BW bepaalt dat de artikelen 99, 100, 107-109 Rv van toepassing zijn op een
ontbindingsverzoek. Artikel 262 Rv, dat de relatieve competentie voor verzoekschriftprocedures
regelt, is dus niet van toepassing op ontbindingsverzoeken. Na de inwerkingtreding van de Wet
werk en zekerheid per 1 juli 2015 is dit geregeld in artikel 7:686a lid 9 (nieuw).
355 Deze alternatieve bevoegdheid ex artikel 105 Rv geldt ook als een derde wil procederen over een
besluit van (een orgaan van) de vennootschap, zie HR 30 november 2007, JOR 2008/9 m.nt. De
Haan (Sjarbaini/Audilux). Het betrof in die zaak overigens een benoemingsbesluit.
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De relatieve competentie leidt vrijwel nooit tot problemen. Dat is anders als sprake is
van een internationale component. Is sprake van een arbeidsovereenkomst met een
werknemer die in het buitenland woont, dan is de Nederlandse rechter niet altijd
bevoegd van een geschil met betrekking tot die arbeidsovereenkomst kennis te
nemen. Is er geen verdrag van toepassing, dan heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht in een arbeidsrechtelijk geschil indien de gedaagde in Nederland woont (in een
dagvaardingsprocedure, artikel 2 Rv) of indien de arbeid gewoonlijk in Nederland
wordt verricht of laatstelijk in Nederland werd verricht (artikel 6 sub b Rv). Vennootschapsrechtelijke geschillen over o.a. de geldigheid of de nietigheid van besluiten
kunnen ook aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd als de vennootschap in
Nederland is gevestigd (artikel 6 onder h Rv).
Doorgaans is er echter een verdrag of andere internationale regeling die de bevoegde
356
rechter aanwijst. De belangrijkste regeling op dit gebied is de EEX-verordening.
Daarin is bepaald dat indien de werkgever de procedure start, hij de werknemer
alleen in rechte kan betrekken in het woonland van de werknemer, tenzij sprake is
van een tegenvordering. In dat geval kan de tegenvordering worden ingediend bij het
gerecht waar de oorspronkelijke vordering is ingediend (artikel 20 EEX-verorde357
ning). Een forumkeuze is geldig als de afspraak is gemaakt na het ontstaan van het
geschil of indien de forumkeuze de werknemer een alternatief forum biedt, naast het
358
forum dat bevoegd is op grond van de verordening (artikel 21 EEX-verordening).
Deze regeling is met name problematisch voor de ontbindingspraktijk: een ontbindingsverzoek indienen als de werknemer in een ander land woont, zal in dat land
moeten gebeuren. Vooral bij grensarbeiders is dit onpraktisch. De ontbindingspraktijk speelt bij bestuurders eigenlijk alleen een rol als sprake is van een opzegverbod.
Woont de bestuurder in het buitenland, dan zal de vennootschap het ontbindingsverzoek daar moeten indienen (indien de EEX-verordening van toepassing is).
Is sprake van een opzegging, dan zal de bal bij de bestuurder liggen om te gaan
procederen op basis van een kennelijk onredelijk ontslagvordering (artikel 7:681 BW)
of, naar nieuw recht, om een billijke vergoeding te verkrijgen (ex artikel 7:682 lid 3
359
(nieuw) BW). De werknemer heeft dan op grond van artikel 19 EEX-Verordening de
keuze tussen de plaats waar de werkgever zijn woonplaats heeft, de plaats waar de
werknemer gewoonlijk werkt of de laatste plaats waar hij gewoonlijk heeft gewerkt en
de plaats waar de vestiging zich bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen.

356 Verordening 44/2001, PbEG 2001, L 12. Tot 1 maart 2002 was dit het EEX-Verdrag (Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handszaken, Brussel 7 september 1968, PbEG 1969,101). Met ingang van 10 januari 2015 is de EEXverordening vervangen door Verordening (EU) nr. 1215/2012, PbEU 2012, L 351.
357 Artikel 22 Verordening (EU) 1215/2012.
358 Artikel 23 Verordening (EU) 1215/2012.
359 Artikel 21 Verordening 1215/2012.
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Kiest de werknemer ervoor ook het ontslagbesluit langs de vennootschapsrechtelijke
weg aan te vechten door het ontslagbesluit te vernietigen of zich te beroepen op de
nietigheid daarvan, dan is het de vraag welke rechter bevoegd is kennis te nemen van
360
een dergelijke vordering. Op basis van artikel 22 lid 2 EEX-verordening is dat het
361
gerecht van het land waar de vennootschap is gevestigd. Daar is dus minder keuze
voor bestuurder dan wanneer het gaat om de arbeidsrechtelijke vordering.
Welke regeling toepassing vindt, hangt dus af van de vraag op welke rechtsbetrekking
362
de eisende partij zich beroept, de vennootschapsrechtelijk of de contractuele.
Problematisch kan het voor de vennootschap worden als zij een aansprakelijkheidsprocedure tegen de bestuurder wil starten. Doorgaans worden er dan meerdere
grondslagen gekozen: zowel schending van artikel 2:9 BW als op grond van artikel
7:661 BW. Zou de vennootschap tegen een gewone werknemer procederen dan
zouden de bevoegdheidsregels ex artikel 20 en 21 EEX-verordening gelden en zal
de vennootschap de zaak aanhangig moeten maken in het land waar de werknemer
woont. Hoe zit dat met een vordering ex artikel 2:9? Dit is geen vordering waarop
artikel 22 EEX-verordening van toepassing is, maar een vordering uit overeenkomst
of uit onrechtmatige daad. Hierover kan verschillend worden gedacht. Ik wijs op het
arrest van de Hoge Raad van 24 januari 2014 waarin hierover prejudiciële vragen
363
worden gesteld aan het Hof van Justitie.
De Hoge Raad heeft eveneens een
prejudiciële vraag gesteld over de verhouding tussen afdeling 5 EEX-verordening
(bevoegdheid voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst) en artikel 5 EEX364
verordening
waarin de bevoegdheid is gegeven voor geschillen die zien op
verbintenissen uit overeenkomst (lid 1) of uit onrechtmatige daad (lid 3). De Hoge
Raad overweegt in r.o. 3.8.3 dat de achtergrond van afdeling 5 EEX-verordening is dat
de werknemer als zwakkere partij wordt beschermd. Onder verwijzing naar het
365
Glaxosmithkline/Rouard-arrest
waarin is bepaald dat artikel 6 EEX-verordening
geen toepassing vindt in geschillen die vallen binnen afdeling 5 EEX-verordening,
vraagt de Hoge Raad zich af of afdeling 5 niet ook in deze casus moet voorgaan op

360 Artikel 24 lid 2 Verordening 1215/2012.
361 De verordeningen hanteren een verdragsautonoom begrip van woonplaats, behalve als het gaat
om de vestiging van een rechtspersoon. De laatste volzin van artikel 22 (24) lid 2 EEX-verordening
(Verordening 1215/2012) bepaald dat de vestigingsplaats moet worden bepaald aan de hand van
het IPR van de aangezochte rechter.
362 Zie voor een voorbeeld Hof Amsterdam 22 november 2011, JOR 2012/174 m.nt. Veder (Cancun/
Equity Trust) waarin het hof oordeelt dat het bevoegd is kennis te nemen van een vordering
tegen een in Spanje woonachtige bestuurder met betrekking tot de afgifte van stukken. De verplichting om de stukken af te geven vloeit volgens het hof voort uit de (opdracht) overeenkomst
tussen partijen en dus is op grond van artikel 5 EEX-verordening de rechter het land waar de
overeenkomst moet worden uitgevoerd, bevoegd van het geschil kennis te nemen.
363 HR 24 januari 2014, JOR 2014/191 m.nt. Veder (Holterman/Spies).
364 Artikel 7 Verordening 1215/2012.
365 HvJ EU 22 mei 2008, NJ 2009, 393 (Glaxosmithkline/Rouard).
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artikel 5 EEX-verordening. Er is op het moment van afsluiting van dit onderzoek
nog geen conclusie van de advocaat-generaal over deze vragen.
6.10.3

367

Arbitrage

Aandacht verdient nog de situatie waarin bestuurder en vennootschap arbitrage
zijn overeengekomen. Het staat partijen bij een arbeids- of opdrachtovereenkomst
vrij af te spreken dat geschillen over die overeenkomst worden beslecht via arbitrage.
Een arbitragebeding kan ook zien op ontbindingsverzoeken ex artikel 7:685 BW
en, na inwerkingtreding van de Wwz, ex artikel 7:671 b en 671 c (nieuw) BW. Is de
werknemer bestuurder dan geldt daarbij een complicerende factor. De Hoge Raad
368
heeft in 2006 geoordeeld dat de vernietiging van besluiten van rechtspersonen niet
tot de vrije beschikking van partijen staat en bovendien jegens eenieder werkt.
Daarmee is het aan de overheidsrechter voorbehouden om over die vernietiging te
oordelen en kan dat niet aan arbiters worden overgelaten.
Is sprake bijvoorbeeld van een ontslagbesluit terwijl een arbitrage beding is afgesproken, dan vindt een splitsing plaats: wil de bestuurder een nietigheidssanctie
tegen het ontslagbesluit inroepen wegens vennootschapsrechtelijke gebreken (vgl.
paragraaf 6.3 van dit hoofdstuk), dan zal hij dat bij de overheidsrechter moeten doen.
Wil de bestuurder een arbeidsrechtelijke procedure starten, dan kan dat onder het
369
arbitraal beding. Dit illustreert goed de dubbele rechtsbetrekking: beide kanten
van de rechtsbetrekking worden door het eigen (proces)recht geregeerd.
6.11

Overgang van onderneming

6.11.1

Inleiding

Boek 7, titel 10, afdeling 8 BW beschermt werknemers bij een overgang van onderne370
371
ming. Is sprake van een overgang van onderneming ex artikel 7:662 BW, dan

366 Zie hierover kritisch annotator Arons bij HR 24 januari 2014, Onderneminsgecht 2015/64 m.nt.
Arons, die meent dat uit de ‘algemeen aanvaarde prioriteit die aan de vennootschapsrechtelijke
verhouding wordt gegeven’ volgt dat het onaanvaardbaar zou zijn dat beide vordering (ex artikel
2:9 en 7:661 BW) voor een arbeidsrechtelijk forum gebracht zouden moeten worden.
367 1 februari 2015.
368 HR 10 november 2006, NJ 2007, 561 m.nt. Snijder (Groenselect). Dit oordeel is bevestigd en verfijnd
in HR 26 november 2010, NJ 2011, 55 m.nt. Van Schilfgaarde (Silver Lining) Zie over deze arresten
ook Van Slooten 2011.
369 Zie voor een voorbeeld waarin wel sprake is van een statutair bestuurder maar niet van een geschil
dat niet ter vrije beschikking van partijen staat (namelijk het vorderen van commissiebetalingen
op grond van de tussen partijen geldende overeenkomst) Rb. Amsterdam 11 juli 2013, JAR 2013/
242 (Options Express). In die zaak was het arbitraal beding gewoon geldig.
370 Zie uitgebreid over overgang van onderneming Beltzer 2008a en Holtzer 2013.
371 Hiervan is kort gezegd sprake als de vervreemder een economische eenheid met behoud van
identiteit overdraagt aan een ander, de verkrijger. Is sprake van koop, dan moet het gaan om een
activa-passiva transactie. Bij een aandelentransactie speelt overgang van onderneming niet. De
rechtspersoon krijgt een andere eigenaar, maar blijft werkgever van de werknemers en er is geen
effect op de arbeidsrelatie. Overgang van onderneming kan ook aan de orde zijn bij o.a. pacht,
huur, uitbesteding of her-aanbesteding.
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gaan werknemers van rechtswege over naar de verkrijger, met behoud van al hun
rechten en verplichtingen. Alle werknemers die in dienst zijn van de vervreemder
gaan mee over. Wordt een deel van de onderneming overgedragen, dan gaan de
372
werknemers die in dienst zijn van de vervreemder en behoren tot het onderdeel
dat overgaat, mee over. De overgang van de arbeidsovereenkomst vindt van rechts373
wege plaats en de verkrijger treedt als het ware in de plaats van de vervreemder.
Een werknemer die weigert mee over te gaan, verliest zijn arbeidsovereenkomst
374
met de vervreemder. Als de overgang een nadelige wijziging van omstandigheden
voor de werknemer tot gevolg heeft en de arbeidsovereenkomst daarom wordt
375
ontbonden, is dat een ontbinding met een reden die voor rekening van de werkgever komt. Ten slotte geldt een opzegverbod wegens overgang van onderneming
376
(artikel 7:670 lid 8 BW).
6.11.2

Positie bestuurder na overgang

In Europese en nationale rechtspraak is uitgemaakt dat de statutair bestuurder met
een arbeidsovereenkomst een beroep toekomt op de bescherming van artikel 7:663
377
e.v. Ook duidelijk is dat de statutaire band niet mee overgaat naar de verkrijger.
Een bestuurderschap kan immers alleen tot stand komen op bij wet voorgeschreven
378
wijzen en overgang van onderneming hoort daar niet bij.
De eerste vraag die zich voordoet is wat de inhoud is van de arbeidsovereenkomst
die mee over gaat. Welke functie gaat de bestuurder bekleden bij de vervreemder nu
hij zijn bestuurderschap niet meeneemt?

372 Ook werknemers die in dienst zijn bij een personeelsvennootschap en tewerkgesteld zijn bij het
onderdeel dat overgaat, gaat mee over, HR 5 april 2013 JAR 2013/125, JOR 2013/197 (Albron).
373 Zie Van Straalen 1999, p. 138 die ook verwijst naar Verslag van de Commissie aan de Raad van
24 november 1982 (V/949/82-NL), p. 28. Daarin wordt de overgang technisch een subrogatie
genoemd waarbij de rechten en plichten van de vervreemder overgaan op de verkrijger. Beltzer
noemt het een algemene vermogensovergang zonder dat sprake is van een overgang onder
algemene titel, Beltzer 2008a p. 95.
374 De arbeidsovereenkomst met de vervreemder eindigt van rechtswege: HR 7 oktober 1988, NJ 1989/
240 (De Waterlijn) en HR 26 mei 2000, JAR 2000/152 (Van Vuuren). Het spreekt voor zich dat de
werknemer voldoende geïnformeerd moet zijn over de overgang van onderneming. Zoals altijd,
mag niet te lichtvaardig worden aangenomen dat een werknemer rechten opgeeft: HR 26 juni 2009,
JAR 2009/183 en Hof Arnhem 26 april 2011, JAR 2011/170 (Bos/Pax).
375 Door werkgever (vervreemder/verkrijger) of door werknemer en voor of na de overgang –
artikel 7:665 BW.
376 Dit verbod geldt voor de vervreemder en de verkrijgen. Het moet gaan om een ontslag dat
uitsluitend is gestoeld op de overgang.
377 HR 8 oktober 1993, NJ 1994, 211 m.nt. PAS, JAR 1993/244 (Mooij Verf/De Waard) en HvJ EG 11 juli
1985, NJ 1988, 907 (Mikkelsen). Ook de Centrale Raad van Beroep heeft in gelijke zin geoordeeld:
CRvB 24 mei 1988, RSV 1989, 23 (S./Bedrijfsvereniging).
378 Zie bijvoorbeeld: Rb. Zutphen (ktr.) 28 februari 2008, JAR 2008/177 (Fassin), Rb. Amsterdam (ktr.)
22 november 2007, JAR 2008/23 (Hypo/Oostmeijer), Ktr. Harderwijk 29 maart 1993, JAR 1993/106
(Besseling/Natufood). Anders, maar niet leidend en bekritiseerd: Rb. Rotterdam (vzr.) 24 april 1997,
JAR 1997/118 (Spido), waarover terecht kritisch o.m. Huizink 1997 en Verburg 2010.
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Instructief is het al wat oudere arrest Mooij Verf/De Waard. De Waard is in dienst
van Tollens Alkmaar BV als vestigingsmanager en statutair bestuurder. De onderneming van Tollens Alkmaar BV wordt overgedragen aan Mooij Verf B.V. Mooij Verf en
De Waard bereiken geen overeenstemming over de taken die De Waard moet gaan
vervullen. De Waard verzoekt de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een vergoeding. De kantonrechter wijst dit toe.
Vervolgens procederen partijen tot aan de Hoge Raad over de vraag of (a) de
kantonrechter bevoegd was en niet de rechtbank en (b) of er wel een arbeidsovereenkomst bestond tussen De Waard en Mooij Verf. De Hoge Raad oordeelt dat de
beschermende bepalingen bij overgang van onderneming ook van toepassing zijn op
een statutair bestuurder die een arbeidsovereenkomst heeft. De Waard heeft dus een
arbeidsovereenkomst met de verkrijger. De kantonrechter is bevoegd om de arbeidsovereenkomst tussen De Waard en verkrijger Mooij Verf te ontbinden omdat De
Waard in zijn verzoek niet heeft gesteld dat hij als bestuurder bij Mooij Verf in dienst
was. De Hoge Raad overweegt dan het volgende (r.o. 3.4):
“Niet valt immers in te zien waarom De Waard, die er geen aanspraak op maakte als bestuurder te
worden beschouwd, zijn functie als vestigingsmanager niet zou kunnen blijven uitoefenen, terwijl
in het geval waarin behoud van de voorheen uitgeoefende taken niet mogelijk is – Mooij beschikte
al over een andere filiaalchef – en overleg over ander passend werk niet tot resultaat leidt, een
ontbindingsprocedure voor de kantonrechter de voor de hand liggende weg is om tot een oplossing
te komen, waarbij – anders dan uitgangspunt van voormeld betoog van Mooij is – zonder belang
is of De Waard al of niet bestuurder bij Tollens Alkmaar BV was.”

Heeft een bestuurder naast het bestuurderschap andere taken, of is het bestuurderschap niet wezenlijk voor zijn rol, zo lees ik deze uitspraak, dan kan de werknemer
aanspraak maken op zijn taken bij de vervreemder. Zijn die taken er niet, dan dient
overlegd te worden over passend werk.
380

In 2009 heeft het Europees Hof geoordeeld over de vraag op welke functie een
werknemer (in deze zaak een afdelingshoofd) na de overgang aanspraak kan maken.
Het Hof overweegt:
“Wanneer het eventueel volstrekt niet mogelijk is om bij een overgang een werknemer in de door
de verkrijger ingevoerde organisatorische structuur een functie aan te bieden die gelijkwaardig is
aan die welke hij bij de vervreemder vervulde, en deze situatie leidt tot een aanmerkelijke wijziging
van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer, moet zij eveneens worden gelijkgesteld
met een verbreking van de arbeidsovereenkomst door toedoen van de werkgever in de zin van deze
bepaling [bedoeld wordt art. 4 lid 2 Richtlijn 2001/23, in Nederland geïmplementeerd in art. 7:665 BW,
JHB].”

379 HR 8 oktober 1993, NJ 1994, 211 m.nt. PAS, JAR 1993/244.
380 HvJ EU 12 februari 2009, JAR 2009/92 (Klarenberg). Zie voor een toepassing van dat arrest ‘avant la
lettre’ bijvoorbeeld Rb. Assen 16 juli 2008, JAR 2008/247 (Lidl). Een supermarktmanager bij Super
de Boer die overging naar Lidl hoefde geen genoegen te nemen met de positie van filiaalmanager
die qua taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden niet gelijkwaardig was aan de positie van
supermarktmanager.
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Dit betekent dat er op de verkrijger een verplichting rust om de bestuurder die als
werknemer overkomt een gelijkwaardige passende functie aan te bieden, op straffe
van een ontbindingsvergoeding. Beltzer heeft erop gewezen dat hieraan – uiteraard –
381
pas wordt toegekomen indien de oorspronkelijke functie niet meer bestaat.
Of het mogelijk is een statutair bestuurder bij de verkrijger een gelijkwaardige functie
aan te bieden is de vraag. Wordt hij bij de verkrijger weer benoemd als statutair
bestuurder, dan zal dat doorgaans het geval zijn. Is dat niet het geval, dan kan in ieder
geval worden gezegd dat hij in zijn nieuwe rol niet dezelfde verantwoordelijkheden
heeft. De in Boek 2 BW aan een bestuurder opgedragen formele taken en verantwoordelijkheden ontbreken immers. Aan de hand van het arrest Mooij Verf/De Waard kan
worden betoogd dat dat niet doorslaggevend hoeft te zijn. Kennelijk gaat de Hoge
Raad ervan uit dat het zo kan zijn dat andere aspecten van de functie, zoals een
leidinggevend aspect (de filiaalhouder), zwaarder weegt dan de statutaire bevoegdheden. Of dit in een concreet geval zo is, hangt dus af van de vraag hoe belangrijk het
bestuurderschap vóór de overgang was.
Dit raakt aan de wezenlijke vraag hoe de rechtsverhouding van de bestuurder moet
382
worden gezien: is hij primair werknemer, met de functie van statutair bestuurder,
of wordt de rechtsbetrekking voornamelijk beheerst door het bestuurderschap en is
383
de arbeidsovereenkomst slechts de contractuele, afgeleide poot? Tegen de eerste
variant pleit dat er maar één soort bestuurder is in Boek 2 BW en dat daarin geen
gradaties zijn; een bestuurder is een bestuurder – ook al zijn ze er in soorten en
384
maten. Zou voor de laatste opvatting worden gekozen, dan valt het arrest Mooij
Verf/De Waard niet goed te plaatsen. Het zal dus aankomen op een weging van de
385
feiten en omstandigheden. Ik wijs hierbij ook op de herplaatsingsplicht bij opzegging, die op grond van het per 1 juli 2015 geldende artikel 7:669 BW ook voor de
bestuurder geldt, vlg. paragraaf 6.4.3 van dit hoofdstuk.
Vanuit het oogpunt van samenloop, zijn er geen regels die conflicteren. Het bestuurderschap wordt volgens de eigen regels beëindigd en op de arbeidsovereenkomst is
het ‘volle’ arbeidsrecht van toepassing; zeker na overgang.
6.11.3

Opzegverbod wegens overgang van onderneming

Wordt een bestuurder (met arbeidsovereenkomst) door de algemene vergadering
ontslagen met het oog op een komende overgang van onderneming dan geldt het
opzegverbod krachtens artikel 7:670 lid 8 BW. Dit betekent dat het ontslagbesluit
van de algemene vergadering géén einde maakt aan de arbeidsovereenkomst. Er is

381
382
383
384
385

Beltzer 2009, p. 61.
Rood 1993, p. 46. Zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.2
Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.1.
Verburg 2002b en Verburg 2004b.
Zie hierover ook De Wind & Pronk 2010, p.
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dus sprake van één van de uitzonderingen zoals benoemd in de 15 april-arresten. Er
blijft een arbeidsovereenkomst over die als de overgang plaatsvindt mee over gaat
naar de verkrijger (zie boven).
Het betreft een opzegverbod wegens overgang van onderneming. Is er dus een andere
reden waarom wordt opgezegd, dan eindigt de arbeidsovereenkomst wel conform
386
de 15 april-arresten.
Is er geen ontslagbesluit van de algemene vergadering voor de overgang, dan gaat de
arbeidsovereenkomst mee over zonder het bestuurderschap (zie paragraaf 6.11.2).
Het bestuurderschap bij de vervreemder eindigt niet van rechtswege, dat moet separaat worden beëindigd. Ten opzichte van de verkrijger is de bestuurder dan een
gewone werknemer: de kantonrechter is de bevoegde rechter en het BBA is van
toepassing. Het opzegverbod wegens overgang van onderneming geldt dan ook nog:
de verkrijger kan dus niet opzeggen wegens de overgang van onderneming, ook al
heeft de verkrijger een vergunning van het UWV gekregen. Wel kan het zo zijn dat er
economische, technische of organisatorische redenen zijn waarom de arbeidsovereenkomst zou moeten eindigen. Zeker in het geval van een inkomende (gewezen)
statutair bestuurder is goed voorstelbaar dat er organisatorische redenen zijn
waarom de arbeidsovereenkomst moet eindigen. Gedacht kan worden aan de situatie
waarin bij de verkrijger geen leidinggevende functie beschikbaar is.
6.11.4

Juridische fusie

Juridische fusie
Bij een juridische fusie tussen twee of meer vennootschappen is er altijd één
verkrijgende vennootschap en één of meerdere verdwijnende vennootschappen. De
verkrijgende vennootschap kan één van de betrokken vennootschappen zijn, of een
nieuwe vennootschap. De fusie is een meerzijdige rechtshandeling waarbij de
verkrijgende vennootschap onder algemene titel het vermogen verkrijgt van de
verdwijnende vennootschappen (artikel 2:309 BW).
De juridische fusie kwalificeert, indien de verdwijnende vennootschap werknemers
in dienst heeft, als een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 e.v.
387
BW.
Voor werknemers betekent dit dat de rechten en verplichtingen uit hun
arbeidsovereenkomst bij een fusie zowel krachtens de fusiebepalingen in Boek 2

386 Zie Rb. Leeuwarden (ktr. vzr.) 26 juli 2011, JAR 2011/231 m.nt. Beltzer (Boxes). De rechter oordeelt
dat het ontslagbesluit niet enkel verband houdt met organisatorische wijzigingen, maar gelegen is
in de overgang zelf zodat het opzegverbod toepassing vindt.
387 Voorheen werd hier verschillend over gedacht, vgl. Beltzer 2008a p. 232/233. Sinds 2002 is de
fusie expliciet in artikel 7:662 BW opgenomen: Wet van 18 april 2002, Stb. 2002, 215; Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 3, p. 9 bovenaan. Anders en ik meen onjuist: Van Schilfgaarde/Winter/
Wezeman 2013 nr. 131, p. 412: 7:662 e.v. zijn niet van toepassing omdat geen sprake is van een
overgang krachtens overeenkomst. Dit is een te beperkte uitleg, zie verder Beltzer 2008a t.a.p.
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onder algemene titel overgaan naar de verkrijgende vennootschap, als ook krachtens
388
de bepalingen van 7:662 e.v. BW. Deze bepalingen kunnen naast elkaar bestaan.
De arbeidsovereenkomst van een bestuurder gaat dus mee over naar de verkrijger. In
6.11.2 is al duidelijk geworden dat het bestuurderschap niet mee overgaat wegens een
389
overgang van onderneming. Is sprake van een juridische fusie, dan verliezen de
bestuurders van de verdwijnende vennootschap hun vennootschapsrechtelijke functie door en tegelijkertijd met het van kracht worden van de fusie, aldus Raaijmakers
390
en Van der Sangen. Op het moment dat de fusie van kracht wordt, houdt de verdwijnende vennootschap op te bestaan en houdt de bestuurder van rechtswege op
bestuurder te zijn. Men kan immers geen bestuurder zijn van een niet bestaande
vennootschap.
Betoogd zou kunnen worden dat met het eindigen van het bestuurderschap op grond
391
van de 15 april-arresten ook de arbeidsovereenkomst tegelijk met het bestuurderschap eindigt en dus niet overgaat. Ik meen dat dat niet het geval is. Zoals eerder
betoogd (paragraaf 6.2.5), lenen de 15 april-arresten zich voor een restrictieve uitleg.
Het einde van het bestuurderschap wordt hier immers niet bewerkstelligd door een
ontslagbesluit van het bevoegd orgaan, maar door het tot stand komen van de fusie.
Het fusiebesluit van de verdwijnende onderneming wordt altijd door de algemene
vergadering genomen. Is de algemene vergadering ook het tot ontslag van de
bestuurder bevoegd orgaan, dan zou nog betoogd kunnen worden dat het fusiebesluit
in feite ook een ontslagbesluit behelst, maar ik vind dat niet goed vol te houden, al
was het maar omdat in sommige vennootschappen de raad van commissarissen het
tot ontslag bevoegde orgaan is.
Bij een juridische fusie gaat de arbeidsovereenkomst dus over naar de verkrijgende
rechtspersoon en eindigt het bestuurderschap. In dit geval lopen Boek 2 en Boek 7 BW
op een andere manier samen: op het overgaan van de arbeidsovereenkomst zijn zowel
Boek 2 als Boek 7 BW van toepassing. Hoe het de functionele en de contractuele band
vergaat na de fusie, is een vraag die voor elke band naar het eigen regelstelsel moet
worden beantwoord.

388 Er zijn enkele verschillen aan te wijzen zoals o.a. het voortduren van de aansprakelijkheid van
de vervreemder gedurende een jaar ex artikel 7:663 BW, laatste zin en de pensioenuitzondering
in artikel 7:664. Zie hierover Beltzer 2008a p. 232.
389 Anders Asser/Van der Grinten/Maeijer (2-II) 1997, nr. 170 o, waarin is opgenomen dat overeenkomsten die aan het bestaan van de verdwenen rechtspersoon zijn verbonden zoals de overeenkomsten met bestuurders en commissarissen niet mee overgaan. Ik hou het ervoor dat hierbij
gedoeld wordt op de functionele, vennootschapsrechtelijke band, en niet op de arbeidsovereenkomst. In gelijke zin de nieuwe bewerkers: Asser/Maeijer & Kroeze (2-I*) 2015, nr. 440.
390 M.J.G.C. Raaijmakers & G.J.H. van der Sangen, Losbladige Rechtspersonen, Deventer: Kluwer, Fusie
en splitsing, art. 2:312, aant. 7 onder c.
391 Eggenhuizen/Unidek, NJ 2005, 484, JAR 2005/177, JOR 2005/145 en Bartelink/Ciris, NJ 2005, 838
m.nt. GHvV, JAR 2005/153, JOR 2005/144.
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Samenvatting en conclusies

DE RECHTSPOSITIE VAN DE BESTUURDER
Benoeming, beloning en ontslag van de vennootschapsbestuurder
In het voorliggende onderzoek is beeoogd antwoord te geven op vragen over de botsing tussen (arbeids)overeenkomstenrecht en vennootschapsrecht als het gaat om
de rechtspositie van de statutair bestuurder. Werkgever en werknemer staan in een
bepaalde, grotendeels wettelijk geregelde verhouding tot elkaar. Datzelfde geldt voor
opdrachtgever en opdrachtnemer, zij het minder vormgegeven vanuit de beschermingsgedachte. De bestuurder staat ook in een zekere verhouding tot de vennootschap, en tot andere organen binnen de vennootschap. Deze laatste verhouding draait
vooral om een evenwichtige bevoegdheidsverdeling binnen de vennootschap en de
bescherming van het vennootschappelijk belang. Deze verschillende uitgangspunten zijn op het eerste gezicht niet goed met elkaar te rijmen. Vaak wordt aangenomen
dat het beschermingskarakter van het arbeidsrecht een belemmering kan zijn voor
de vennootschapsrechtelijke verhoudingen. Het onderzoek heeft zich gericht op een
nadere beschrijving van de verhouding tussen het vennootschapsrecht en (arbeids)
overeenkomstenrecht. De kernonderwerpen zijn de benoeming, de beloning en het
ontslag van de bestuurder. Aan de hand van deze nadere beschouwing is getracht een
meer genuanceerd antwoord te geven op de vraag of de regels van Boek 2 en Boek 7
BW botsen, welke problemen dat oplevert en wat een oplossing daarvoor zou kunnen zijn. Waar nodig is gebruik gemaakt van het leerstuk samenloop om vraagstukken op te lossen. In dit laatste hoofdstuk wordt het onderzoek samengevat en worden
conclusies getrokken.
7.1

Inleiding

In het inleidende eerste hoofdstuk is uiteengezet dat de bestuurder deel uitmaakt
van de deelrechtsorde die een vennootschap is en, in de woorden van Huizink, een
functionele rechtsbetrekking met de vennootschap heeft. Zijn deelname aan de vennootschap wordt primair beheerst door het rechtspersonenrecht. Het rechtspersonenrecht is door de invoering van Boek 2 BW losgekoppeld van het vermogensrecht.
Het vermogensrecht speelt een rol zodra tussen bestuurder en vennootschap vermogensrechtelijke rechten en plichten bestaan. Het vermogensrecht is dan van
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toepassing, tenzij Boek 2 BW daarop een uitzondering maakt. Het vermogensrecht
kan ook van toepassing zijn via een schakelbepaling. Indien partijen tevens een overeenkomst sluiten, dan hebben zij bewust vermogensrechtelijke rechten en plichten
daarin ondergebracht. Is sprake van een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst, dan ontstaat op ten minste drie onderdelen een dubbele binding: het aangaan van de relatie en het verbreken daarvan en de bezoldiging.
De bestuurder die zijn werkzaamheden tegen bezoldiging verricht, doet dat veelal
op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit kan anders zijn als partijen een opdrachtovereenkomst hebben gesloten, al dan niet door tussenkomst van een managementBV. Is sprake van een beursgenoteerde vennootschap, dan volgt uit de wet dat de
overeenkomst tussen partijen geen arbeidsovereenkomst is. Er is dan sprake van een
overeenkomst van opdracht.
Het eerste hoofdstuk bevat een beschrijving van de verschillende theoretische
stromingen die bestaan als het gaat om het duiden van de verhouding tussen het
arbeidsrecht en het rechtspersonenrecht (de dubbele, gemengde, gekleurde of
dubbele gekoppelde rechtsbetrekking). De conclusie is dat de Hoge Raad uitgaat van
een dubbele rechtsbetrekking waarbij beide verhoudingen door hun eigen regelstelsel worden beheerst. Het grote nadeel van alle beschreven stromingen is dat
vrijwel alle gebruikte argumenten gebaseerd zijn op de situatie van ontslag en het
karakter van het ontslagbesluit. Het is daarmee de vraag of de theorie van de dubbele rechtsbetrekking afdoende is om andere aspecten van de rechtsverhouding van
de bestuurder te beschrijven, zoals benoeming en beloning. Dit aspect is nader onderzocht in de volgende hoofdstukken.
7.2

De opvatting van de wetgever

De opvatting van de wetgever over de rechtspositie van de statutair bestuurder is in de
tweede helft van de vorige eeuw verschoven, zonder dat daar expliciete, principiële en uitgewerkte overwegingen aan ten grondslag liggen. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt
niet dat het de bedoeling van de wetgever is geweest dat het vennootschapsrecht voor
het arbeidsrecht gaat.
Het wetshistorisch onderzoek naar de rechtspositie van de bestuurder (hoofdstuk II)
heeft geleid tot de volgende bevindingen en conclusies.
De wetgever heeft zowel bij de totstandkoming van de Wet op de arbeidsovereenkomst 1907 als bij de totstandkoming van het Wetboek van Koophandel 1929 expliciet stilgestaan bij de rechtspositie van de bestuurder. Bij de totstandkoming van de
Wet op de arbeidsovereenkomst is dat met name geweest in het kader van de discussie over de reikwijdte van de wet: wel of geen algemene regeling. Zowel van regeringszijde als in beide kamers is bij deze principiële keuze stilgestaan en heeft een
inhoudelijk debat plaatsgehad; ook met betrekking tot de positie van de bestuurder.
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De conclusie is geweest dat een bestuurder die loon ontvangt een arbeidsovereenkomst heeft. Een doorslaggevend argument om de bestuurder onder het arbeidsrecht
te brengen is geweest dat ook de bestuurder er belang bij heeft te weten waar hij
aan toe is: niet zonder schadeloosstelling op straat komen te staan en weten hoe hij
zijn betrekking kan neerleggen. Van belang is ook dat de wetgever het niet doorslaggevend heeft geacht dat de bestuurder (ook) werkgeverstaken uitvoert. Dat is
niet van belang voor de duiding van zijn eigen relatie met de vennootschap. Dat het
vennootschapsrecht hinder zou kunnen ondervinden van de arbeidsrechtelijke
bescherming is niet aan de orde geweest: er was van strijdigheid met het destijds
geldende vennootschapsrecht geen sprake. Opvallend is ook dat de wetgever uitgaat
van voorrang van de arbeidsrechtelijke regels, zou er al strijd ontstaan tussen die
bepalingen en de bepalingen van lastgeving, die destijds op de bestuurder van toepassing werden geacht.
Bij de totstandkoming van het Wetboek van Koophandel 1929 is eveneens expliciet
stilgestaan bij de rechtspositie van de bestuurder en ook hier is de wetgever tot de
conclusie gekomen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. De wetgever vindt
dat het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht gelijkelijk toepassing moeten vinden en elkaar niet mogen bijten. Wel wordt in het Wetboek van Koophandel 1929
een matigingsrecht voor de rechter opgenomen als het gaat om het bepalen van de
schadevergoeding op grond van het destijds geldende artikel 1639r BW (schadeloosstelling bij het niet in achtnemen van de opzegtermijn of voor het voortijdig beëindigen van een bepaalde tijd contract). Hieruit kan echter niet een principieel verschil
met gewone werknemers worden afgeleid. Ook bij ‘gewone’ werknemers kan artikel
1639r BW zonder matigingsbevoegdheid een onbillijk resultaat opleveren. Deze
bevoegdheid werd ‘noode gemist’, zo schrijft Meijers al in 1924 in zijn commentaar
1
op de wet. De regering heeft bij de totstandkoming van het Wetboek van Koophandel 1929 aangekondigd deze tekortkoming ook in de Wet op de arbeidsovereenkomst
te repareren, maar vooruitlopend daarop is het voor de bestuurder alvast geregeld.
Omdat de wijziging in de Wet op de arbeidsovereenkomst pas is gerealiseerd in 1954
heeft dus lange tijd een verschil in rechtpositie bestaan, maar daar ligt geen principiële keuze aan ten grondslag. Toch is dit onderdeel van de wetsgeschiedenis de
2
belangrijkste grondslag geweest voor de oordelen in de 15 april-arresten (zie hierover ook paragraaf 7.6 van dit hoofdstuk). Dat betekent niet dat de uitkomst van de
15 april-arresten onjuist of onwenselijk is. Wel zou een betere grondslag of motivering, ook voor de praktijk, wenselijk zijn geweest.
Bij latere wetswijzigingen (arbeidsrechtelijk en vennootschapsrechtelijk) wordt
niet meer zo expliciet en principieel stilgestaan bij de rechtspositie van de bestuurder.
De motivering voor de twee grootste verschillen in arbeidsrechtelijke bescherming
tussen bestuurders en gewone werknemers (geen toestemming van het UWV nodig

1
2

Meijers 1924, p. 199.
HR 15 april 2005, NJ 2005, 484, JAR 2005/177, JOR 2005/145 (Eggenhuizen/Unidek) en NJ 2005, 838
m.nt. GHvV, JAR 2005/153, JOR 2005/144 en AA 2005/54 m.nt. Kortmann (Bartelink/Ciris).
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voor opzegging en herstel van de dienstbetrekking is niet mogelijk) is karig: een verwijzing naar ‘bestaand recht’ als het gaat om herstel van de dienstbetrekking en een
verwijzing naar de ‘bijzondere positie’ van de bestuurder als het gaat om de ontheffing van artikel 6 BBA. Nergens uit de totstandkomingsgeschiedenis van Titel 10
Boek 7 of Boek 2 BW en de wijzigingen blijkt dat het de bedoeling van de wetgever is
geweest het vennootschapsrecht boven het arbeidsrecht te laten gaan, totdat de
Commissie Tabaksblat aanbevelingen van die strekking in de Code 2003 opneemt.
Op deze aanbevelingen wordt door de wetgever sterk geleund als het gaat om de
rechtspositie van de bestuurder en de bepaling dat de bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap geen arbeidsovereenkomst meer heeft met zijn vennootschap. Het doorslaggevende criterium lijkt dan te zijn ‘de onderhandelingspositie
van de bestuurder.’ Het is de vraag waarom datzelfde niet geldt voor alle werknemers die een hoge positie bekleden, of die schaarse talenten bezitten. Gedacht kan
worden aan hoge managers of topvoetballers. Ook die plegen hun werkzaamheden
doorgaans op basis van een arbeidsovereenkomst te verrichten. Blijkens de toelich3
ting op het amendement Weekers/Van Vroonhoven-Kok gaat het om het voorkomen
van te hoge ontslagvergoedingen. Als dat het enige is, dan had een maximum ontslagvergoeding voor beursgenoteerde bestuurders kunnen volstaan en is afschaffing van
het arbeidsrecht een te vergaande maatregel. Paradoxaal genoeg is de bij de Wwz
ingevoerde maximum ontslagvergoeding van € 75.000 of een jaarsalaris als dat hoger
ligt dan 75.000 niet van toepassing op de beursbestuurder, die immers geen arbeidsovereenkomst meer heeft, maar een opdrachtovereenkomst.
In de Wwz wordt opnieuw op een aantal onderdelen een afwijkende regeling voor
de bestuurder opgenomen. Ook daar is de toelichting mager en zonder enige principiële overwegingen. Ik wijs bij wijze van voorbeeld op het uitsluiten van de bestuurder van de bepalingen over de bedenktermijn bij instemming met opzegging ondanks
een opzegverbod of bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Het argument
dat de bedenktermijn zich niet verhoudt tot de koersgevoeligheid van het vertrek
van een bestuurder is enigszins gezocht. Dat argument gaat alleen op voor bestuurders van beursgenoteerde NV’s, maar niet voor bestuurders van gewone NV’s, BV’s,
verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties. Toch is dat het
belangrijkste argument om al die bestuurders uit te sluiten van de bedenktermijn.
Het uitsluiten van de bestuurders van deze bescherming waar het gaat om instemming bij opzegging in strijd met een opzegverbod is bovendien mijns inziens in strijd
met de jurisprudentie over de (arbeidsrechtelijke) nietigheidssanctie bij ontslag in
4
strijd met het opzegverbod.
Concluderend kan worden gezegd dat de heldere lijn van de wetgever in de jaren
1900-1929 in de naoorlogse wetsgeschiedenis is verlaten. Bij het sleutelen aan het
arbeidsrecht en het vennootschapsrecht is onvoldoende aandacht geweest voor
de principiële kant van de rechtspositie van de bestuurder. Het uitgangspunt dat de

3
4
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Kamerstukken II 2009/10, 31 763 nr. 10.
Zie paragraaf 2.2.2.5 in hoofdstuk II.
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bestuurder niet anders is dan andere werknemers wanneer het gaat om arbeidsrechtelijke bescherming is verlaten op het moment dat de arbeidsrechtelijke ontslagregels zijn afgedreven van het ooit, ook arbeidsrechtelijk, bestaande uitgangspunt
dat alle werknemers te allen tijde moeten kunnen worden ontslagen. Voor de vaak
bepleitte voorrang van Boek 2 ten opzicht van Boek 7 BW heb ik, ook in de recente
parlementaire geschiedenis, echter geen aanwijzingen kunnen vinden.
Het vennootschapsrecht heeft in het laatste decennium een ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van de bezoldiging. Daar waar de arbeidsrechtelijke regels over
loon vrijwel uitsluitend gaan over de afdwingbaarheid en de werknemer bescherming pogen te bieden tegen de werkgever die slecht van betalen is, is het vennootschapsrecht gebruikt om tegemoet te komen aan maatschappelijke kritiek op
veelverdieners. Daar is het vennootschapsrecht mijns inziens niet voor bedoeld, het
vennootschapsrecht is primair bedoeld om de intern deelrechtsorde binnen de vennootschap te regelen.
De wetgever heeft de gelegenheid van die (arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke) wijzigingen niet gebruikt om expliciet stil te staan bij de positie van de
bestuurder en heldere aanwijzingen te geven over de wijze waarop arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke regels elkaar al dan niet beïnvloeden.
Bij wijze van voorbeeld wijs ik op de Wet claw back, resulterend in artikel 2:135 lid 5 e.v. BW. Via
deze wet is de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid specifiek voor bonusafspraken nog eens opgenomen in de wet. Het is opvallend dat in de toelichting op dit wetsvoorstel
wordt verwezen naar artikel 6:248 lid 2 BW. Het had voor de hand gelegen aan te sluiten bij artikel
2:8 lid 2 BW, de rechtspersonenrechtelijke redelijkheid en billijkheid, of overwegingen te wijden
aan de verhouding tussen werkgever en werknemer (bijvoorbeeld artikel 7:611 BW). De wetgever
gaat evenmin in op de situatie waarin het bezoldigingsbesluit en de contractuele afspraken botsen.

Door de samenloop die ontstaat met het introduceren van nieuwe regels niet te
duiden of te benoemen, heeft de wetgever een kans laten liggen om zich duidelijk uit te spreken over de vraag hoe de verhouding bestuurder-vennootschap te
duiden. Hierdoor wordt mijns inziens de spanning tussen vennootschapsrecht en
(arbeids)overeenkomstenrecht (onnodig) vergroot. Een gemiste kans die de praktijk
met uitlegproblemen opzadelt. Dit geldt temeer nu de wetgever in zijn algemeen5
heid samenloop wil voorkomen.
7.3

De rol van samenloop

Samenloop speelt een beperkte rol bij de dubbele rechtspositie van de bestuurder. Bij
benoeming speelt samenloop geen rol. Bij ontslag is sprake van cumulatie. De leer van de
gemengde overeenkomsten zou van toepassing moeten zijn als het gaat om beloning. In
alle stadia speelt samenloop van vertegenwoordigingsbepalingen een rol.

5

Vgl Kamerstukken II 2008/09, 31 731 nr. 1 en Bakels 2009a.

327

7.3

Samenvatting en conclusies

In het derde hoofdstuk, dat geheel is gewijd aan samenloop alsook in de hoofdstukken over benoeming, beloning en ontslag is onder meer onderzocht in hoeverre
samenloop een rol kan spelen bij het oplossen van spanningen tussen vennootschapsrecht en (arbeids)overeenkomstenrecht.
Het leerstuk van samenloop geeft oplossingsrichtingen voor problemen van rechtsvinding waarbij meerdere rechtsregels van toepassing (kunnen) zijn. Er bestaat geen
wettelijke definitie van samenloop, wel is in de literatuur het begrip samenloop door
verschillende schrijvers afgebakend. In dit onderzoek is steeds aangesloten bij de
omschrijving van Boukema:
• Samenloop van wetsnormen: één rechtsfeit op grond waarvan verschillende wetsnormen een rechtsbetrekking tussen dezelfde personen in het leven roepen;
• Samenloop van vorderingen: vorderingen die zijn ontstaan uit verschillende feiten of tussen verschillende personen maar wel hetzelfde doel nastreven;
• Reflexwerking: er is één rechtsnorm van toepassing maar die wordt beïnvloed
6
door andere rechtsnormen.
Uitgangspunt bij samenloop is cumulatie. Is cumulatie in strijd met het systeem of
de strekking van de wet, dan bestaat een keuzemogelijkheid voor de gerechtigde:
alternativiteit. Ten slotte is het mogelijk dat uit een rechtsregel zelf volgt of onvermijdelijk voortvloeit dat de regel exclusieve werking heeft en er dus geen keuzemogelijkheid bestaat.
Over de verhouding tussen de bestuurder en de vennootschap bestaan verschillende theorieën: een gemengde rechtsbetrekking, een dubbele rechtsbetrekking of
7
een gekleurde rechtsbetrekking. Afhankelijk van hoe de rechtsverhouding tussen
de bestuurder en de vennootschap wordt geduid, kan voor de oplossing van problemen van rechtsvinding aangesloten worden bij het leerstuk samenloop of bij de
leer van de gemengde overeenkomsten. Als de verhouding tussen de bestuurder en
de vennootschap geduid wordt als een gemengde rechtsbetrekking moet worden
aangesloten bij de leer van de gemengde overeenkomsten. Wordt de verhouding
gekenschetst als een dubbele rechtsverhouding, dan kan samenloop aan de orde
8
zijn (volgens de definitie van Boukema). De door Kroeze ontwikkelde ‘vennootschapsrechtelijke doorkruisingsleer’ voor civiele geschillen tussen aandeelhouders
en vennootschap is niet goed bruikbaar voor de verhouding tussen bestuurder en
vennootschap. Anders dan in de verhouding aandeelhouder-vennootschap, heeft de
bestuurder immers van meet af aan ook een contractuele band met de vennoot9
schap. Die overeenkomst (arbeids- of opdrachtovereenkomst) is daarenboven een

6
7
8
9
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Boukema 1966, p. 41 en 56. Vgl. hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.2.
Vgl. hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.
Vgl. hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.
Ik doel hiermee op de bestuurder die een arbeids- of opdrachtovereenkomst heeft. In hoofdstuk 1,
paragraaf 1.2.3 is uiteengezet dat in sommige gevallen in het geheel geen contractuele band
bestaat. Die bestuurders vallen buiten het bestek van dit onderzoek.
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bijzondere overeenkomst. De regeling voor zowel de opdrachtovereenkomst als
de arbeidsovereenkomst kennen van het algemene overeenkomstenrecht afwijkende bepalingen.
Als de verhouding tussen de bestuurder en de vennootschap wordt beschouwd
als een dubbele rechtsverhouding, dan kan van samenloop sprake zijn als op één
rechtsfeit, of op één feitelijk gebeuren, meerdere wetsnormen van toepassing zijn. De
rechtsregels moeten elkaar dan ook daadwerkelijk beïnvloeden. Een situatie waarin
de bestuurder door de vennootschap aansprakelijk wordt gesteld op grond van artikel
2:9 BW terwijl de vennootschap tevens op basis van bepalingen in de arbeidsovereenkomst de lease-auto terugvordert, bijvoorbeeld na langdurige afwezigheid
vanwege ziekte, is geen geval van samenloop. Er is geen sprake van één (rechts)feit,
maar van twee (rechts)feiten: de onbehoorlijke taakvervulling waar de bestuurder
op wordt aangesproken en de langdurige afwezigheid waardoor een contractuele verplichting ontstaat om de lease-auto in te leveren. Er is wellicht een samenval in tijd
en de partijen zijn dezelfde, maar van samenloop is geen sprake. Het arbeidsovereenkomstenrecht moet worden toegepast op de vordering tot afgifte van de lease-auto,
het rechtspersonenrecht op de vordering wegens de onbehoorlijke taakvervulling
en deze regels raken elkaar niet. Samenloop doet zich wel voor als het feitencomplex
zich leent voor meerdere acties of indien een vordering van de vennootschap of de
bestuurder gebaseerd kan worden op zowel het arbeidsrecht of het rechtspersonenrecht. Zo kan een aansprakelijkstelling ex artikel 2:9 BW samengaan met een
aansprakelijkstelling ex artikel 7:661 BW. In dat geval is er, anders dan in het vorige
voorbeeld, wel sprake van samenloop.
Wordt de rechtsverhouding gezien als een gemengde rechtsverhouding, dan zijn
de bepalingen van artikel 6:215 en 7:610 BW over gemengde overeenkomsten relevant, ook al zijn die niet rechtstreeks van toepassing. Deze artikelen geven immers
een indicatie van hetgeen de wetgever voor ogen heeft gestaan. Ook dat geval is de
hoofdregel cumulatie. Alleen als beide regels niet goed verenigbaar zijn of de strekking van de bepalingen zich in verband met de aard van de overeenkomst verzetten
tegen toepassing, moet een keuze gemaakt worden. Is één van de overeenkomsten
een arbeidsovereenkomst, dan zouden mijns inziens de arbeidsrechtelijke regels
voorrang moeten krijgen op grond van artikel 7:610 lid 2 BW. Het is opvallend dat in
de literatuur en jurisprudentie weinig aandacht wordt besteed aan deze invalshoek.
Als al de leer van de gemengde overeenkomst wordt bepleit, dan zonder te aanvaarden dat de consequentie voorrang van het arbeidsrecht is.
Zoals eerder gezegd gaat de Hoge Raad naar mijn oordeel uit van een dubbele
rechtsbetrekking, in ieder geval als het gaat om de beëindiging van de arbeidsover10
eenkomst. Er is dan sprake van een zekere mate van samenloop. Het (vennootschapsrechtelijke) ontslagbesluit is één rechtshandeling. Met die rechtshandeling
wordt zowel de vennootschapsrechtelijke band beëindigd als de arbeidsovereenkomst opgezegd. De beide regelstelsels vinden toepassing, en beïnvloeden enigszins.
10

Vgl. hoofdstuk 1, paragraaf 1.4 en hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.1.
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De vennootschapsrechtelijke regels voor besluitvorming gelden onverkort. Met de
vernietiging van een ontslagbesluit valt dus de gehele rechtshandeling waarop beide
rechtsgevolgen zijn gestoeld weg. Ook de arbeidsrechtelijke opzegging valt dan weg
(de arbeidsrechtelijke opzegging heeft dan dus eigenlijk ook vormvereisten, terwijl
dat bij gewone werknemers niet zo is). De arbeidsrechtelijke opzegging wordt
vervolgens volledig door de arbeidsrechtelijke regels geregeerd. De Hoge Raad noemt
expliciet de ontslagverboden, maar ook de regels omtrent opzegtermijnen en kennelijk onredelijk ontslag gelden onverkort. In de 15 april-arresten is dus beslist dat
het ontslagbesluit één rechtshandeling is op grond waarvan zowel arbeidsrechtelijke als vennootschapsrechtelijke normen de rechtsbetrekking tussen vennootschap
en bestuurder vormgeven. Dit is in lijn met eerdere arresten van de Hoge Raad. De
Hoge Raad doet in feite niet meer dan duiden dat de op het ontslag gerichte wil
van de vennootschap zoals die via het ontslagbesluit aan de bestuurder tot uiting is
11
gebracht, ook ziet op het einde van de arbeidsovereenkomst.
Bij het aangaan van de relatie is ook sprake van een dubbele rechtsbetrekking, maar
beïnvloeden de arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke rechtsregels elkaar
niet. Het benoemingsbesluit en het sluiten van de arbeidsovereenkomst staan los
van elkaar. Er is niet één rechtsfeit met verschillende gevolgen. Het benoemings12
besluit brengt naar mijn oordeel niet automatisch een contractuele band tot stand.
Het aangaan van de arbeidsovereenkomst brengt niet een vennootschapsrechtelijke
benoeming tot stand. Wordt het benoemingsbesluit gezien als een aanbod tot het
aangaan van de contractuele band (hetgeen mijns inziens geen logische aanname is,
zie hierover paragraaf 7.4), dan is sprake van één rechtshandeling op basis ,waarvan
uiteindelijk twee rechtsbetrekkingen ontstaan die in beginsel (net als de afwikkeling van het ontslag) door hun eigen regelstelsel worden beheerst.
Ten aanzien van de beloning meen ik dat wel sprake is van een gemengde rechtsbetrekking. Hoewel bezoldiging en loon apart geregeld kunnen zijn (in een besluit en
in de overeenkomst) en ook van elkaar kunnen afwijken, ben ik van mening dat –
13
een enkele uitzondering daargelaten – de verhouding tussen bestuurder en de
vennootschap als het gaat om de tegenprestatie van zijn arbeid gezien moet worden als een gemengde rechtsbetrekking. De verplichting een tegenprestatie voor
de bestuurstaken / werkzaamheden te verrichten vloeit zowel voort uit het bezoldigingsbesluit als uit het contract. Ook als er geen contract zou zijn, is naar mijn oordeel
de betalingsverplichting (als er een bezoldigingsbesluit is) een vermogensrechtelijke
14
verplichting. De contractuele band zou voor moeten gaan in geval van strijd met

11
12
13
14
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Deze formulering is ontleend aan het arrest HR 26 oktober 1984, NJ 1985, 375 m.nt. Ma (Sjardin/
Sjartec), r.o. 3.2, tweede volzin.
Zie hierover paragraaf 7.4 van dit hoofdstuk en – uitgebreider – hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.3 en
hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.1
Vgl. hoofdstuk 5, paragraaf 5.2 en bijvoorbeeld Rb. Utrecht (vzr.) 19 december 2008, JAR 2009/49,
JOR 2009/100 (Cuijpers/Albermarle).
Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.2.
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het benoemingsbesluit. De vordering, voor het geval de vennootschap niet betaalt,
kan naar keuze van de bestuurder worden gebaseerd op het bezoldigingsbesluit of
op de overeenkomst. Zie hierover verder paragraaf 7.5 van dit hoofdstuk.
Deze algemene bevindingen over de rol van samenloop worden in de volgende
hoofdstukken nader ingevuld.
7.4

De benoeming: naar een indirect extern werkende besluit

Een benoemingsbesluit zou indirect externe werking moeten hebben in plaats van direct
externe werking. Zonder geldig benoemings- en bezoldigingsbesluit zou geen overeenkomst met een aspirant-bestuurder moeten kunnen worden aangegaan door de vennootschap.
In het vierde hoofdstuk is stilgestaan bij de aanvang van de rechtsbetrekking tussen bestuurder en vennootschap. Het sluiten van de arbeidsovereenkomst is een
tweezijdige rechtshandeling. Door het sluiten van een arbeidsovereenkomst of het
opnemen van de functieomschrijving ‘bestuurder’ in welke vorm dan ook komt geen
vennootschapsrechtelijke band tot stand. Benoeming kan alleen geschieden op de
limitatief in de wet voorgeschreven wijzen. De meest voorkomende wijze van benoemen is door een besluit van het daartoe bevoegde orgaan (de algemene vergadering
of de raad van commissarissen). Het benoemingsbesluit wordt in de literatuur geduid
als een direct werkend extern besluit van het bevoegde orgaan. Aanvaarding van de
benoeming is niet constitutief voor de geldigheid van het benoemingsbesluit, maar
zonder de aanvaarding komt de benoeming niet tot stand. Er is dan een geldig benoemingsbesluit, maar de bestuurder is niet benoemd. Het benoemingsbesluit heeft dus
geen ander rechtsgevolg dan dat de bestuurder het kan aanvaarden. Hoe de benoeming en het aangaan van de (arbeids)overeenkomst zich tot elkaar verhouden is niet
duidelijk. In de literatuur worden twee varianten bepleit: (i) de gehele rechtsbetrekking (contractueel en vennootschapsrechtelijk) vangt aan met het benoemingsbesluit
en de aanvaarding daarvan of (ii) de benoeming is de uitvoering, het sluitstuk, van de
door partijen gemaakte contractuele afspraken. Uit het systeem van de wet valt niet
eenduidig af te leiden welke variant juist is. Tegen de eerste variant pleit dat partijen
doorgaans al overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden waaronder de
bestuurder aan zal treden. Niet duidelijk is of het tot benoeming bevoegde orgaan ook
het orgaan is dat bevoegd is de vennootschap te vertegenwoordigen bij het sluiten van
de arbeidsovereenkomst. Bovendien is vaak een ander orgaan weer het bevoegde
orgaan om een bezoldigingsbesluit te nemen. Hoe dan het benoemingsbesluit als aanbod voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst (waar toch ook het loon in is
geregeld) valt niet in te zien. Het benoemingsbesluit kan daarom bezwaarlijk worden gezien als een aanbod tot het aangaan van een (arbeis)overeenkomst. Het nadeel
van de tweede variant is dat de direct externe werking van het benoemingsbesluit in
de weg staat aan de constructie waarin het benoemingsbesluit slechts uitvoering is.
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Deze duidingsproblemen zouden kunnen worden voorkomen door het benoemingsbesluit geen direct externe werking toe te kennen, maar indirect externe werking. Er
is dan nog een nadere rechtshandeling nodig (het aanvaarden door de bestuurder en
het sluiten van de overeenkomst) om de dubbele rechtsbetrekking tot stand te brengen.
Naar huidig recht zou het mijns inziens het meest logisch zijn benoeming en het
aangaan van een overeenkomst als twee gescheiden rechtshandelingen met verschillende rechtsgevolgen te beschouwen. De problemen die bij het aangaan van de
rechtsbetrekking kunnen ontstaan, zijn geen klassieke problemen van samenloop.
Deze problemen kunnen worden verdeeld in drie typen:
(1) het ontbreken van een geldig benoemingsbesluit terwijl de bestuurder, op basis
van een arbeidsovereenkomst jaren heeft gefunctioneerd als zodanig en in de
waan was dat hij bestuurder was. In dat geval geldt dat de werknemer nimmer
bestuurder is geweest en de gewone arbeidsrechtelijke regels gelden voor beëindiging. Het is aan de vennootschap te bewijzen dat er een benoemingsbesluit is;
(2) eerst worden contractuele afspraken gemaakt maar er volgt – bewust – geen
benoeming. Er is rechtsgeldig een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen die
geregeerd wordt door de gewone arbeidsrechtelijke regels. Hebben partijen bij
het aangaan van de arbeidsovereenkomst de bedoeling uitgesproken dat de
werknemer bestuurder zal worden, dan kan de bestuurder deze toezegging
slechts bij hoge uitzondering afdwingen. Indien de vennootschap de overeenkomst wil beëindigen dan dienen de normale arbeidsrechtelijke regels te worden gevolgd. Deze situatie (waarin in feite sprake is van onzuivere wilsvorming
in de vennootschap, het ene orgaan heeft immers een benoeming toegezegd,
maar het bevoegde orgaan wil er niet aan) is te vermijden door een opschortende
voorwaarde in de arbeidsovereenkomst op te nemen of door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten tot aan de eerst volgende aandeelhoudersvergadering. Deze oplossing zal in onderhandelingen vaak niet worden
geaccepteerd door de aspirant-bestuurder, maar het arbeidsrecht biedt die mogelijkheid wel;
(3) er is wel een benoemingsbesluit maar geen expliciete arbeidsovereenkomst
gesloten. Uitgaande van de theorie dat het benoemingsbesluit een uitvloeisel is
van tussen partijen bestaande overeenstemming, kan sprake zijn van een stilzwijgende (arbeids)overeenkomst. Uiteraard dient die overeenstemming wel
bewezen te worden door de partij die er een beroep op doet. Indien de bestuurder
zijn werkzaamheden gaat uitvoeren zal aan de hand van de bedoeling van partijen en de feitelijke omstandigheden moeten worden bepaald of tussen partijen
een arbeidsovereenkomst bestaat waarbij de werknemer/bestuurder artikel
7:610a BW kan gebruiken.
De laatste twee hierboven beschreven problemen zouden voorkomen kunnen worden door het benoemingsbesluit te kwalificeren als een indirect extern werkend
besluit én het zo te regelen dat er geen beslisbevoegdheid over de arbeidsvoorwaarden ligt bij andere organen dan de organen die bevoegd zijn tot benoeming en bezoldiging. Met andere woorden, het bestuur (of de raad van commissarissen) moet niet
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zomaar een arbeidsovereenkomst met een beoogde bestuurder kunnen aangaan
zonder dat daar een geldig benoemingsbesluit en bezoldigingsbesluit van het
bevoegd orgaan aan ten grondslag ligt. De bevoegdheidsverdeling – en besluitvorming – binnen de vennootschap op dit punt dient een interne aangelegenheid te
zijn die niet aan de aspirant-bestuurder kan worden tegengeworpen tenzij hij niet te
goeder trouw is, bijvoorbeeld omdat het een zittende bestuurder betreft die wordt
herbenoemd en weet dat een besluit ontbreekt. Juist omdat niemand tegen zijn zin
benoemd kan worden en de benoeming niet tot stand komt zonder aanvaarding, is
er geen enkele reden een benoemingsbesluit direct externe werking te laten hebben. Niet valt in te zien welk belang een bestuurder (of een derde) zou kunnen hebben bij de direct externe werking van een benoemingsbesluit.
7.5
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De regeling omtrent de bezoldiging van bestuurders is te ingewikkeld en wordt ten
onrechte gebruikt om bestuurdersbeloningen te beteugelen. Het bezoldigingsbesluit
zou indirect externe werking moeten hebben, net als het benoemingsbesluit. Het orgaan
dat bevoegd is de bezoldiging vast te stellen zou ook, exclusief, bevoegd moeten zijn de
arbeidsvoorwaarden af te spreken. Ten slotte dient de Ondernemingskamer zich terughoudend op te stellen als het gaat om ingrijpen in arbeidsvoorwaarden van bestuurders.
In hoofdstuk 5 is de beloning van de bestuurder nader onderzocht. Na nadere
beschouwing van de wetgeschiedenis van artikel 2:135 BW kan worden geconcludeerd dat door de wetgever geen onderscheid is beoogd tussen bezoldiging en
bezoldigingsbeleid. Een brede definitie van bezoldiging is wenselijk: alles wat de
vennootschap aan de bestuurder ter beschikking stelt als contraprestatie voor de
door de bestuurder verrichte arbeid is bezoldiging. Garanties (waaronder vrijwaringen) ex artikel 2:383e BW zouden daar niet onder moeten vallen. Uitsluitend in
uitzonderingssituaties kan een onderscheid worden gemaakt tussen loon en bezoldiging. Hoofdregel is dat al hetgeen waartoe de bestuurder als tegenprestatie voor zijn
werkzaamheden gerechtigd is, is loon en bezoldiging. Ook als een specifiek deel
van de beloning uitdrukkelijk aan het bestuurderschap is gekoppeld, moet dat worden behandeld als loon en is bijvoorbeeld de wettelijk verhoging verschuldigd als
niet tijdig wordt betaald. Wel is het zo dat als de bestuurderstaak ophoudt, maar de
arbeidsovereenkomst voortduurt, deze specifieke beloningsonderdelen niet meer
verschuldigd zijn – al dan niet na een overgangsregeling.
De bezoldiging van de bestuurder is complexe materie (geworden), zelfs zonder de
contractuele component in aanmerking te nemen. Er gelden verschillende regels voor
verschillende typen vennootschappen. Die regels zien op openbaarmaking en op de
wijze van besluitvorming. Ook zijn vaak governance codes van toepassing die regels
geven over de hoogte van het loon. In de financiële sector zijn er regels van de toezichthouder en de overheid die zien op de hoogte van beloningen. Vanaf de wijziging
van de structuurregeling in 2004 is artikel 2:135 BW onderwerp van wijzigingen, alle
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met het doel de vaststelling van de bestuurdersbezoldiging evenwichtiger te laten
verlopen of te beteugelen. Of het nu gaat om de algemene vergadering of om de
ondernemingsraad, de wetgever heeft kennelijk het idee dat de bestuurdersbeloning alleen dan zorgvuldig kan worden vastgesteld als alle stakeholders er iets over
te zeggen hebben. Door echter geen duidelijke sancties te verbinden aan het niet
naleven van de voorschriften (of zelfs helemaal geen sancties, zoals bij het standpuntbepalingsrecht) is de effectiviteit van deze maatregelen beperkt. De wetgever
gaat ervan uit dat door de wijzigingen vanzelf een cultuur ontstaat waarbinnen in
harmonie met alle stakeholders een bezoldigingsbesluit wordt vastgesteld. Naar mijn
oordeel heeft de wetgever onvoldoende aandacht besteed aan de juridisch-technische uitwerking van de wetswijzigingen. Een goed voorbeeld is het ontbreken van
duidelijkheid over de status van een bezoldigingsbesluit dat in strijd met het bezoldigingsbeleid is genomen. Vernietigbaarheid is naar mijn oordeel de best verdedigbare sanctie. Verder is onvoldoende onderkend dat de raad van commissarissen de
benoemingsbevoegdheid van de algemene vergadering kan frustreren door op
voorhand in het bezoldigingsbesluit hoge afvloeiingsregelingen op te nemen (zie
15
16
de AHOLD-zaak). Ook uit de TNO-zaak blijkt dat de positie van de algemene vergadering als benoemend orgaan helemaal zo sterk niet is indien een ander orgaan
de bezoldiging vaststelt.
Het is de vraag of het erg effectief is geweest de benoemingsbevoegdheid en de
bezoldigingsbevoegdheid uit elkaar te trekken. Vanuit het oogpunt van duidelijke
vertegenwoordigingsbevoegdheid meen ik van niet. Anderzijds is het, zeker bij
beursvennootschappen, niet goed voorstelbaar dat de algemene vergadering alles
aan zich houdt. Zoals bij wel meer onderwerpen die de bestuurder aangaan, zou
het aanbeveling verdienen de beursgenoteerde bestuurder hier anders te behandelen dan de gewone bestuurder. Voor een gewone, niet beursgenoteerde NV of een BV,
is de sterkere rol voor de algemene vergadering eenvoudiger te realiseren dan voor
de beursgenoteerde NV. Verder zou de algemene vergadering, indien zij niet voor het
blok gezet willen worden, in het bezoldigingsbeleid kunnen (laten) opnemen hoe
omgegaan moet worden met de te nemen bezoldigingsbesluiten voorafgaand aan
het benoemingsbesluit.
Onderzocht is hoe de bevoegdheid het bezoldigingsbesluit vast te stellen zich
verhoudt met de bevoegdheid om namens de vennootschap in een (arbeids)overeenkomst het loon af te spreken. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Het bestuur is dus ook
bevoegd een arbeids- of opdrachtovereenkomst met een bestuurder te sluiten. Het

15
16
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Hof Amsterdam (OK) 6 januari 2005, JOR 2005/6 m.nt. Josephus Jitta (AHOLD). Zie paragraaf 4.3.2.1
van hoofdstuk 4 en in paragraaf 5.6 van hoofdstuk 5.
Rb. Den Haag (vzr.) 30 december 2008, JAR 2009/32 (TNO/De Staat); Zie paragraaf 4.3.2.1 van
hoofdstuk 4 en paragraaf 5.3.3.2 van hoofdstuk 5.
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bestuur is nimmer bevoegd een bezoldigingsbesluit te nemen. Het bezoldigingsbesluit is een direct extern werkend besluit. Het systeem van de wet leidt tot de volgende vaststellingen:
a) een bezoldigingsbesluit is een direct extern werkend besluit;
b) artikel 2:245 (135) BW is een vertegenwoordigingsbepaling;
c) een bezoldigingsbesluit dat is genomen door een onbevoegd orgaan is nietig;
d) een nietig bezoldigingsbesluit kan ex artikel 2:16 lid 2 BW slechts aan de bestuurder worden tegengeworpen indien hij het besluit kende of behoorde te kennen;
e) Een bezoldigingsbesluit dat in strijd is met het bezoldigingsbeleid is rechtsgeldig
en kan slechts leiden tot interne sancties jegens de raad van commissarissen;
f) De vertegenwoordigingsbevoegdheid om een (arbeids)overeenkomst te sluiten
met een bestuurder staat los van de (vertegenwoordigings)bevoegdheid een
bezoldigingsbesluit te nemen.
Dit leidt ertoe dat twee verschillende organen vertegenwoordigingsbevoegd (kunnen) zijn met betrekking tot hetzelfde onderwerp (de beloning van de bestuurder).
Dat is onwenselijk. Mijns inziens kan dit langs twee wegen worden opgelost. Zou het
bezoldigingsbesluit indirect externe werking worden toegekend, dan valt deze
problematiek weg, net als bij het benoemingsbesluit en het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Het besluit alleen is dan niet voldoende voor rechtseffect. Een uitvoeringshandeling (het sluiten van de overeenkomst) is nodig. Omgekeerd is het
besluit wel noodzakelijk voor het rechtsgeldig totstandkoming van de overeenkomst. Een andere mogelijkheid is analoge toepassing van het oordeel van de Hoge
Raad in de 15 april-arresten over artikel 2:134 (244) BW. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat dat artikel niet alleen bepaalt welk orgaan vertegenwoordigingsbevoegd
is de vennootschapsrechtelijke relatie te beëindigen, maar ook de contractuele
band te verbreken. Ook artikel 2:135 (245) BW is een vertegenwoordigingsbepaling.
Betoogd kan worden dat dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van artikel 2:135
(245) BW zich niet beperkt tot het vertegenwoordigen bij besluit, maar ook tot het
vertegenwoordigen via het maken van afspraken over de beloning. Langs die weg is
er dus een wettelijke bepaling die derogeert aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur.
Beide oplossingen hebben nadelen. Dogmatisch is een extensieve uitleg van de
15 april-arresten mijns inziens enigszins problematisch, zie hierover paragraaf 7.6.
Vanuit de praktijk bezien is het indirect extern werkend besluit een gekunstelde
oplossing: partijen zullen doorgaans onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden en
er kan bezwaarlijk voor elke onderhandelingsronde een nieuw bezoldigingsbesluit
worden genomen.
Wordt geen van deze twee oplossingen toegepast dan moet een discrepantie tussen het bezoldigingsbesluit en het afgesproken loon (er is bijvoorbeeld geen bezoldigingsbesluit of het bezoldigingsbesluit bepaalt een lagere vergoeding dan de
overeenkomst) mijns inziens worden opgelost aan de hand van de vennootschapsrechtelijk en gewone vertegenwoordigingsregels, die naast elkaar kunnen worden
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toegepast. Als de bestuurder mag vertrouwen op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenaar van de overeenkomst, dan kan hij mijns inziens nakoming van die overeenkomst afdwingen. Dat volgt uit artikel 3:61 lid 2 BW. Artikel
2:15 BW leidt tot dezelfde conclusie: een bezoldigingsbesluit genomen door een
onbevoegd orgaan is nietig. Die nietigheid kan de bestuurder worden tegengeworpen
als hij met het gebrek bekend is of had moeten zijn. Niet valt in te zien waarom dit
ander zou zijn als er geen bezoldigingsbesluit is. Ook dat kan de bestuurder alleen
worden tegengeworpen als hij had moeten weten dat zo’n besluit er had moeten zijn.
Is geen loon overeengekomen, dan kan de bestuurder bovendien te allen tijde terugvallen op de bepalingen over het gebruikelijke loon, artikel 7:618 en 405 BW, zolang
vaststaat dat partijen hebben beoogd een bezoldigd bestuurderschap aan te gaan
(en het dus alleen onduidelijk is hoe hoog de beloning zal zijn).
Twee aspecten van de bestuurdersbeloning zijn nader beschouwd: de eenzijdige
wijziging van het loon en de privacy van de bestuurder als het om zijn beloning gaat.
Waar het gaat om de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden, lijkt de eenzijdigheid van het bezoldigingsbesluit meer mogelijkheden te bieden tot eenzijdige wijziging dan de arbeidsovereenkomst. Ik meen dat dat niet zo is. Het eenzijdig
wijzigen van de overeengekomen beloning moet worden behandeld langs de contractuele band. Dit blijkt vooral uit de introductie van de leden 6 t/m 8 in artikel
2:135 BW. Deze in Boek 2 BW geïntroduceerde terugvorderings- een aanpassingsbevoegdheden zijn volledig gebaseerd op de contractenrechtelijke regeling omtrent
onverschuldigde betalingen (artikel 6:203 e.v. BW) en de derogerende werking van
de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 BW). Ook uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetgever ervan uitgaat dat de contractuele afspraken prevaleren. Het
valt overigens te betwijfelen of het herhalen van reeds bestaande bevoegdheden
de ruimte voor de vennootschap om de beloning eenzijdig aan te passen vergroot.
De verplichting voor de vennootschap verantwoording af te leggen over het al dan
niet gebruiken van deze bevoegdheden ex artikel 2:383c lid 6 BW kan er wel toe
leiden dat binnen de vennootschap sneller actie wordt ondernomen, of minstgenomen bewuster wordt nagedacht over de mogelijkheden.
Interessant is nog de vraag hoe met name lid 6 en lid 8 van artikel 2:135 BW uitpakken als de bestuurder van de naamloze vennootschap een arbeidsovereenkomst
heeft met een andere concernvennootschap. Als de beloning, inclusief bonus, geregeld
is in die arbeidsovereenkomst dan wordt mijns inziens aan toepassing van artikel
2:135 BW niet meer toegekomen. Voor aanpassing of terugvordering gelden dan de
bestaande verbintenisrechtelijke en arbeidsrechtelijke regels.
In vergelijking met gewone werknemers, moet de bestuurder zich meer laten welgevallen op het gebied van privacy als het gaat om het openbaar maken van zijn loon.
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In het laatste deel van hoofdstuk 5 is ten slotte onderzocht wat de rol van de Ondernemingskamer is bij bestuurdersbeloningen. Het toekennen van een bepaald beloningspakket aan de bestuurder kan kwalificeren als wanbeleid in de zin van Boek 2,
titel 8, afdeling 10 BW. De Ondernemingskamer grijpt in die gevallen soms in in
bestuurdersbeloning. Naar mijn oordeel rekt de Ondernemingskamer hiermee zijn
bevoegdheid te ver op. De bevoegdheid om voorzieningen te treffen en de gevolgen daarvan te regelen vindt immers zijn grens in het niet kunnen vernietigen of
ontbinden van een door de vennootschap gesloten overeenkomst. Gaat het om
bestuurdersbeloningen, dan lijkt de Ondernemingskamer hier zich niet strikt aan te
houden.
7.6

Het ontslag van de bestuurder

De praktijk kan doorgaans goed uit de voeten met het ontslag van de bestuurder. De
15 april-arresten worden ten onrechte gebruikt om, via de zogenaamde derde uitzondering, sommige bestuurders meer ontslagbescherming te geven. De ontslagbescherming
van bestuurders is op het juiste niveau. Als er iets zou moeten veranderen, dan zou de
concernbestuurder of de functioneel bestuurder meer bescherming verdienen. Dat kan
door hem de volledige arbeidsrechtelijke bescherming te bieden, of door de vennootschap
te verplichten aspirant bestuurders beter te informeren over hun rechtspositie en te verplichten de kosten van een aansprakelijkheidsverzekering te dragen.
Het zesde hoofdstuk is de weerslag van het onderzoek naar het ontslag van de
bestuurder. Ten aanzien van de bevoegdheid tot ontslag geldt dat het tot benoeming
bevoegde orgaan bevoegd is om zowel de vennootschapsrechtelijke als de contractuele band met de bestuurder eenzijdig te beëindigen. Dit geldt ongeacht de wijze
van beëindiging (opzegging of ontbinding). Dit volgt uit artikel 2:134 (244) BW in
samenhang met de 15 april-arresten. Of dat orgaan exclusief bevoegd is tot beëindiging van de contractuele band valt op basis van de huidige stand van de wetgeving
en jurisprudentie niet met zekerheid te zeggen. Ik ben van oordeel dat die bevoegdheid exclusief bij dat orgaan zou moeten liggen. Wordt aanvaard dat ook andere
organen de contractuele band met de bestuurder kunnen beëindigen, dan is dat een
aantasting van de ontslagbevoegdheid van de algemene vergadering (of in voorkomend geval de raad van commissarissen). Dit kan anders zijn als het verbreken van
de contractuele band alleen een uitvoeringshandeling is. Ligt er een ontslagbesluit,
dan zal dat doorgaans ook de opzeggingshandeling zijn. Sorteert de arbeidsrechtelijke opzegging geen effect, dan is het verbreken van de contractuele band uitsluitend
nog de uitvoering van de bedoeling van het bevoegde orgaan. Andere organen kunnen naar mijn oordeel in dat geval namens de vennootschap een ontbindingsverzoek
indienen. Dat is alleen anders als de overeenkomst tussen bestuurder en vennootschap ondanks het ontslagbesluit blijft bestaan omdat partijen dat hebben afgesproken (en de arbeidsovereenkomst dus niet voortduurt vanwege een opzegverbod
maar vanwege een andersluidende afspraak).
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Is er geen ontslagbesluit van het bevoegde orgaan, dan is de voorvraag die beantwoord moet worden of de contractuele band kan worden beëindigd onder instandhouding van het bestuurderschap. De 15 april-arresten zien niet op die situatie. Er
is moeilijk een praktisch belang te bedenken waarom één van beide partijen de
contractuele band wil verbreken onder instandlating van de statutaire positie. Het is
een misverstand dat er zonder contractuele band geen verplichting tot het betalen
van loon zou zijn: ook het bezoldigingsbesluit geeft immers recht op betaling van de
bezoldiging. Wordt aangenomen dat de contractuele band ‘los’ kan worden beëindigd. dan is het tot ontslag bevoegde orgaan bij uitsluiting bevoegd die beëindiging
te bewerkstelligen.
Aan de hand van een analyse van de 15 april-arresten is onderzocht hoe de rechtsbetrekking van de bestuurder eindigt. De Hoge Raad blijft in de 15 april-arresten, net
als in eerder arresten, vooropstellen dat het ontslagbesluit niet tot gevolg behoeft te
hebben dat de dienstbetrekking eindigt. Wat de gevolgen van het ontslagbesluit
zijn voor de arbeidsverhouding tussen de bestuurder en de vennootschap hangt af
van hetgeen is bepaald in de arbeidsovereenkomst en in de op arbeidsovereenkomsten toepasselijke wetsbepalingen, tenzij Boek 2 BW deze bepalingen uitdrukkelijk
terzijde stelt (r.o. 3.4.2). Hier doet de Hoge Raad mijns inziens niets anders dan de
hoofdregel voor samenloop parafraseren:
“Uitgangspunt bij samenloop van meer op zichzelf toepasselijke rechtsgronden voor een door eiser
gesteld vorderingsrecht is dat deze cumulatief van toepassing zijn, met dien verstande dat, indien
die rechtsgronden tot verschillende rechtsgevolgen leiden welke niet tegelijkertijd kunnen intreden, eiser daaruit naar eigen inzicht een keuze mag maken. Dit uitgangspunt leidt slechts uitzondering indien de wet dat voorschrijft of onvermijdelijk meebrengt (vgl. HR 15 november 2001,
17
no. C01/082, NJ 2003, 48).”

Het arbeidsrecht (in brede zin) is dus van toepassing, tenzij het vennootschapsrecht
exclusieve bepalingen kent.
In de volgende rechtsoverweging oordeelt de Hoge Raad dat (mede) uit de wetgeschiedenis van artikel 2:134 en 244 blijkt dat die artikelen ertoe strekken te bewerkstelligen dat ook een einde wordt gemaakt aan de arbeidsrechtelijke verhouding. Het
is de vraag of de Hoge Raad nu bedoelt dat artikel 2:134 en 244 BW het arbeidsrecht
uitdrukkelijk terzijde stellen. Mijns inziens is dat niet het geval en staan beide rechtsoverwegingen redelijk los van elkaar. Er wordt immers geen enkele arbeidsrechtelijke bepaling opzij gezet. Ook uit het arbeidsrecht volgt dat een opzegging tot het
einde van de arbeidsovereenkomst van de bestuurder leidt. Er is immers bij een
bestuurder geen voorafgaande toestemming van het UWV nodig. De Hoge Raad
doet niet anders dan het ontslagbesluit duiden als een opzeggingshandeling: het is
één rechtshandeling met, in beginsel, twee rechtsgevolgen: het einde van de vennootschapsrechtelijke rechtsbetrekking en het de opzegging van de arbeidsovereenkomst. Beide aspecten van de rechtshandeling worden door hun eigen regelstelsel
geregeerd.
17
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De Hoge Raad formuleert twee uitzonderingen op deze duiding. Het ontslagbesluit
is geen opzeggingshandeling als sprake is van een opzegverbod of als partijen daar
iets anders over afspreken. In de literatuur is er geen nauwelijks discussie geweest
over de vraag of arbeidsrechtelijk opzegtermijnen nog gelden en of de opzegging kan
worden gevolgd door een kennelijkonredelijkontslagprocedure. Beide vragen worden – terecht – bevestigend beantwoord. Het is logisch dat hiervoor in de 15 aprilarresten geen uitzondering is opgenomen: het ontslagbesluit blijft een opzeggingshandeling die het einde van de arbeidsovereenkomst met zich brengt en waarop
arbeidsrechtelijke regels zoals opzegtermijnen of de kennelijkonredelijkontslagregeling, van toepassing zijn. Boek 2 BW maakt daarop immers geen uitzondering.
Nader bestudering van de eerste uitzondering, er is sprake van een opzegverbod,
heeft de volgende inzichten opgeleverd. Met de inwerkingtreding van de Wet werk
en zekerheid ontstaat een verschil tussen bestuurders en gewone werknemers als het
gaat om de bedenktermijn bij de instemming met een opzegging terwijl een opzegverbod geldt. De bedenktermijn geldt niet voor bestuurders met een arbeidsovereenkomst. Dat is, vooral gelet op de motivering in de parlementaire geschiedenis naar
18
mijn oordeel in strijd met het oordeel van de Hoge Raad in het Levison/MAB-arrest.
Daarin is immers uitgemaakt dat de nietigheidssancties bij opzegging in strijd met
een opzegverbod ook gewoon voor bestuurders gelden. Bovendien wordt geoordeeld
dat inbreuken op het arbeidsrecht (zoals het verbod op het herstel van de dienstbetrekking en de afwezigheid van een preventieve toets) restrictief moeten worden
uitgelegd. Een aantal opzegverboden is nader onderzocht (het opzegverbod tijdens
ziekte, op grond van artikel 108 lid 4 PW en de opzegverboden wegens discriminatie).
19
De Van Kalmthout-leer (een bestuurder die zich ziek meldt na ontvangst van de
uitnodiging om over zijn voorgenomen ontslag gehoord te worden kan zich niet
beroepen op de bescherming van het opzegverbod) staat nog overeind, ook na de
inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid. Het opzegverbod uit artikel 108 PW
zou mijns inziens alleen moeten gelden voor werknemersleden van pensioenfondsbestuurders en niet voor de statutair bestuurder die namens de werkgever in het
bestuur van het fonds zit. Ten slotte is geconcludeerd dat ook bestuurders die werkzaam zijn op basis van een opdrachtovereenkomst de bescherming van opzegver20
boden wegens discriminatie genieten. Dat volgt uit het Danosa-arrest, maar ook
uit de gelijkebehandelingswetgeving die een breder bereik heeft dan alleen de
arbeidsovereenkomst.
Ten aanzien van het algemene opzegverbod (zoals neergelegd in artikel 6 BBA en na
1 juli 2015 in artikel 7:671 lid 1 (nieuw) BW) is relevant dat de uitzondering op het
algemeen opzegverbod voor statutair bestuurders een ruimere werkingssfeer krijgt
bij de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid. Alle bestuurders van rechtspersonen voor wie in Boek 2 BW is bepaald dat herstel van hun dienstbetrekking niet
mogelijk is, vallen onder de uitzondering van artikel 7:671 lid 1 onder e (nieuw) BW.

18
19
20

HR 13 november 1992, NJ 1993, 265 m.nt. PAS (Levison/MAB).
Hof Den Bosch 22 augustus 2000, JAR 2000/207 (Van Kalmthout).
HvJ EU 11 november 2010, JAR 2011/24 (Danosa/LKB).
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Hetzelfde geldt voor bestuurders van buitenlandse vergelijkbare rechtspersonen. Dit
21
laatste is een codificatie van het arrest Bennenbroek/Scia, waarbij de codificatie iets
anders is geformuleerd dan het arrest zelf. Daarin is immers bepaald dat de uitzondering (geen toestemming nodig) ook geldt voor bestuurders van buitenlandse vennootschappen, tenzij de positie van de bestuurder wezenlijk verschilt van de positie
van bestuurders in Nederlandse vennootschappen. Ik kan geen situatie bedenken
waarin de verschillende formuleringen tot een verschillende uitkomst leiden (een
vergelijkbare rechtspersoon waarin de positie van de bestuurder wezenlijk verschilt
van de positie van de bestuurder van een Nederlandse vennootschap – bijvoorbeeld
doordat een ontslag te allen tijde niet de norm is), maar het had op de weg van de
wetgever gelegen dit verschil uit te leggen. De uitbreiding van de werkingssfeer van
de uitzondering op het algemene opzegverbod wordt niet uitgebreid naar bestuurders
die in dienst zijn van een andere (groeps)vennootschap dan waarvan ze bestuurder
zijn. Voor hen geldt dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst conform de
gewone arbeidsrechtelijke regels moet gebeuren: er moet toestemming van het UWV
zijn, de kantonrechter is bevoegd en herstel van de dienstbetrekking is mogelijk.
Een terugkerende vraag is in hoeverre de bestuurder die via een ontslagbesluit zijn
bestuurderschap is kwijtgeraakt, maar niet zijn arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld
omdat sprake is van ziekte), onder de uitzondering op het algemene opzegverbod
valt. Anders gezegd: kan de arbeidsovereenkomst van de bestuurder die zich weer
beter meldt worden opgezegd zonder toestemming van het UWV of niet? Zolang
partijen geen nieuwe invulling aan de arbeidsovereenkomst hebben gegeven, luidt
het antwoord dat kan worden opgezegd zonder toestemming. Dit volgt uit het Atlan22
tic Nominees-arrest. Bij het wegvallen van de statutaire positie komt ook de vraag
naar voren of de gewezen bestuurder daarmee onderworpen raakt aan een cao of
verplichtstellingsbesluit van een bedrijfstakpensioenfonds, waarvan hij eerst op basis
van zijn positie was uitgesloten. Op grond van het cao-recht moet die vraag bevestigend worden beantwoord, maar ik ben van oordeel dat de systematiek van het caorecht hier moet wijken voor consistentie als het gaat om de positie van de gewezen
bestuurder. Op alle punten wordt de bestuurder na zijn ontslag als bestuurder (mits
geen daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan de nog voortdurende arbeidsovereenkomst) arbeidsrechtelijk behandeld als ware hij bestuurder. Er is geen aanleiding
hierop een uitzondering te maken als het gaat om het cao-recht of het pensioenrecht.
Ook de tweede uitzondering is aan de orde geweest. Partijen kunnen afspreken dat
het vennootschapsrechtelijke ontslagbesluit niet meteen ook de arbeidsovereenkomst beëindigt. Deze afspraak kan zowel voor als bij gelegenheid van het ontslagbesluit worden gemaakt.

21
22
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De in de literatuur veel besproken ‘derde uitzondering’ (de ‘exceptie Timmerman’)
wordt naar mijn oordeel zowel in de literatuur als in de lagere rechtspraak ten
onrechte gekaapt voor een discussie over het beschermingsniveau dat de bestuurder
verdient. Het aannemen van een derde uitzondering waarbij het ontslagbesluit niet
als opzeggingshandeling geldt als het statutair bestuurderschap bij de uitoefening
van de werkzaamheden geen werkelijke rol speelt, leidt er in mijn visie uitsluitend
toe dat het ontslagbesluit niet ook gezien moet worden als een opzeggingshandeling.
De werkgever-vennootschap zal nog een aparte opzeggingshandeling moeten verrichten. Het is mijns inziens een misvatting dat voor die opzegging vervolgens toestemming van het UWV nodig is. Dat is pas aan de orde als partijen na het eindigen
van het bestuurderschap nog daadwerkelijk invulling hebben gegeven aan de arbeidsovereenkomst. De vennootschap/werkgever kan immers tegelijkertijd ook, expliciet,
de arbeidsovereenkomst opzeggen en de uitzondering op het algemeen opzegverbod
geldt dan gewoon.
De onderliggende vraag is of indien sprake is van een bestuurder voor wie geldt
dat het statutair bestuurderschap bij de uitoefening van de werkzaamheden geen
werkelijke rol speelt succesvol betoogd kan worden dat het algemene opzegverbod
gewoon geldt. Hiervoor is geen aanwijzing te vinden in de toelichting op het ontheffingsbesluit noch in de parlementaire geschiedenis van artikel 7:671 lid 1 sub e
(nieuw) BW. Ik zou ervoor pleiten dit onderscheid ook niet te maken. Boek 2 BW
kent maar één type bestuurder. Ook in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid
worden ‘niet echte’ bestuurders niet anders behandeld dan volle bestuurders. Ik zie
geen aanleiding de mate van arbeidsrechtelijke bescherming te laten afhangen van de
feiten en omstandigheden van het geval. Dit leidt mijns inziens tot teveel rechtsonzekerheid over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een bestuurder.
De meeste bestuurder zullen zich bij een naderend einde van hun betrekking op het
standpunt stellen dat zij toch geen echte bestuurders waren om zo hun onderhandelingspositie te versterken. Als er een maatschappelijke behoefte zou bestaan bepaalde
bestuurders volledig als werknemers te behandelen, dan zal dat bij wet moeten worden geregeld. Ik ben van oordeel dat de 15 april-arresten geen ruimte laten voor de
derde uitzondering. In eerdere zaken heeft de Hoge Raad expliciet splitsing van het
vennootschapsrechtelijk einde en het arbeidsrechtelijk einde aangenomen (Atlantic
23
Nominees en Mooij Verf/De Waard). De Bartelink/Ciris-casus leende zich er op zichzelf voor een uitspraak te doen over de situatie waarin het bestuurderschap niet zo
relevant was voor de uitoefening van de werkzaamheden. De Hoge Raad heeft echter
niets gezegd over een splitsingsmogelijkheid.
Naast de ‘derde uitzondering’ is ook de reikwijdte van de 15 april-arresten (in welke
gevallen vinden de arresten wel of geen toepassing) onderzocht. Een veel voorkomende situatie is dat de bestuurder in dienst is van een andere (groeps)vennootschap dan waar hij bestuurder is. In dat geval brengt het ontslagbesluit niet de

23

HR 17 november 1995, NJ 1996, 142 (Atlantic Nominees/Van den Elshout) en HR 8 oktober 1993,
NJ 1994, 211 m.nt. PAS, JAR 1993/244 (Mooij Verf/De Waard).
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beëindiging van de arbeidsovereenkomst met zich mee. Dat volgt alleen al uit het feit
dat de algemene vergadering van de vennootschap niet bevoegd is om de werkgevervennootschap te vertegenwoordigen en het ontslagbesluit dus niet gezien kan worden als een opzeggingshandeling van de werkgever. Daarnaast is deze constructie
expliciet aan de orde geweest in de parlementaire behandeling van de Wet bestuur
en toezicht. De wetgever heeft expliciet toegelicht dat artikel 2:132 lid 3 BW niet van
toepassing is op de beursbestuurder die een arbeidsovereenkomst heeft met een
andere vennootschap. De Hoge Raad heeft in het arrest Aeilkema/Omta eveneens
geconcludeerd dat niet door constructies heengekeken dient te worden.
Een ander veelbesproken grensgeval is de vraag of het ontslagbesluit ook moet worden gezien als beëindiging van de contractuele band als sprake is van een opdrachtovereenkomst. De meningen zijn daarover verdeeld. Vooropgesteld moet worden dat
al uit het arrest Bruins/Arrows volgt dat het arbeidsrecht geen toepassing vindt als
sprake is van een opdrachtovereenkomst. In lijn daarmee kan worden betoogd dat de
15 april-arresten expliciet zijn toegespitst op de bestuurder die een arbeidsovereenkomst heeft en ook de wetgeschiedenis waar de arresten sterk op leunen gaat uit van
de arbeidsovereenkomst. De gedachte achter de 15 april-arresten is echter (kennelijk)
dat de vennootschap die ontslaat, ook geen behoefte meer heeft aan een contractuele
band. Dat zou toch ook moeten gelden voor een opdrachtovereenkomst. Vergelijk
hetgeen ik hierover heb geconcludeerd ten aanzien van het andere oordeel uit de
15 april-arresten, namelijk dat de algemene vergadering ook het bevoegde orgaan
is om de contractuele band te verbreken en artikel 2:134 (244) in die zin vertegenwoordigingsbepalingen zijn. Ook als een opdrachtovereenkomst moet worden opgezegd is de algemene vergadering daartoe bevoegd (of de raad van commissarissen
als dat het tot ontslag bevoegde orgaan is). Het zou voor de hand liggen dat ook de
hoofdregel uit de 15 april-arresten geldt. De rechtspraak is op dit punt nog enigszins
verdeeld.
Algemeen wordt aangenomen dat het ontslag van bestuurders van andere rechtspersonen dan BV’s of NV’s niet onder de werking van de 15 april-arresten vallen. Het
is de vraag of die aanname nog juist is in het licht van de wijzigingen die de Wet
werk en zekerheid aanbrengt: verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn op alle punten gelijkgesteld aan de vennootschap als het gaat
om de arbeidsrechtelijke positie van de bestuurder. Het valt moeilijk uit te leggen
waarom een ontslagbesluit van een bevoegd orgaan dan niet ook op dezelfde wijze
geduid zou moeten worden.
Een ontslag door de Ondernemingskamer of het aflopen van een benoemingstermijn heeft niet tot gevolg dat ook meteen de arbeidsovereenkomst eindigt. Er is dan
immers geen sprake van een ontslagbesluit zodat aan de toepassing van de 15 aprilarresten niet wordt toegekomen.
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De belangrijkste conclusie is dat het belang van de 15 april-arresten niet overschat moet worden. Er is niet geoordeeld dat het vennootschapsrecht altijd voorgaat.
Dat bepalingen uit Boek 2 BW met exclusieve werking voorgaan op arbeidsrechtelijke
bepalingen, is volledig in lijn met de hoofdregel van samenloop. Het ontslagbesluit is
gekwalificeerd als rechtshandeling met twee rechtsgevolgen: einde van de vennootschapsrechtelijke band en de arbeidsrechtelijke opzegging. Niet meer en niet minder.
Over het niveau van ontslagbescherming zeggen de 15 april-arresten niets.
Uit de bestudering van de vennootschapsrechtelijk en arbeidsrechtelijke toetsing
van het ontslagbesluit wordt duidelijk dat beide regelstelsels elkaar beïnvloeden,
maar dat geen sprake is van botsing. Vernietiging of nietigheid van het ontslagbesluit
op grond van Boek 2 BW leidt ertoe dat ook de opzeggingshandeling wegvalt en de
arbeidsovereenkomst geacht wordt niet te zijn geëindigd. Is de arbeidsovereenkomst
geëindigd door een ontbindingsbeschikking van de rechter, dan heeft de het wegvallen van het ontslagbesluit geen gevolgen voor de geëindigde arbeidsovereenkomst.
Dit leidt er een enkele keer toe dat de ontbindingsrechter rekening houdt met de
mogelijkheid van een vernietiging van het ontslagbesluit. Is sprake van arbeidsrechtelijke gebreken, dan wordt het ontslag niet aangetast maar ontstaat een schadevergoedingsverplichting voor de vennootschap. Dit is alleen anders als sprake is van
arbeidsrechtelijke nietigheidssancties. Die tasten de arbeidsrechtelijke opzegging
aan, maar laten het vennootschapsrechtelijke ontslagbesluit in stand. Bij de arbeidsrechtelijk toetsing spelen de vennootschapsrechtelijke eisen een rol waar het gaat
om het beoordelen van de kennelijk onredelijkheid van het ontslag. De vennootschapsrechtelijke positie kleurt de invulling van arbeidsrechtelijke open normen bij de beoordeling van het ontslag in. Dit blijkt uit de toetsing van de kennelijk onredelijkheid, de
dringende reden en de onverwijldheid bij ontslag op staande voet en bij de ontbinding
van de arbeidsovereenkomst. Naar verwachting wordt dit niet anders na inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid.
Zodra bestuurder en vennootschap afspraken maken over het vertrek, spelen vergelijkbare vertegenwoordigingsproblemen als bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en bij het afspreken van de bezoldiging. Het meest voor de hand ligt het dat
het orgaan dat bevoegd is tot het vaststellen van de bezoldiging ook bevoegd is alle
afspraken met betrekking tot de afwikkeling van de relatie te maken, met uitzondering van de decharge. Dat is nu eenmaal de exclusieve bevoegdheid van de algemene
vergadering.
Als het gaat om het bepalen van de bevoegde rechter gaan in een nationale situatie
de ‘vennootschapsrechtelijke’ bevoegdheidsregels voor (zowel als het gaat om absolute als om relatieve bevoegdheid). Is sprake van een internationale context, dan is
niet uitgesloten dat de beschermende bepalingen met betrekking tot de bevoegde
rechter in arbeidsrechtelijke geschillen zoals neergelegd in Europese regelgeving
voorgaan op de ‘vennootschapsrechtelijke’ bevoegdheidsregels. Spreken partijen arbitrage af, dan komt de dubbele rechtsbetrekking sterk naar voren. Het vennootschapsrechtelijk (ontslag)besluit kan niet in arbitrage worden aangevochten, het oordeel
daarover is voorbehouden aan de overheidsrechter.
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De deelbaarheid van de positie van de bestuurder komt naar voren bij overgang
van onderneming. In een overgang van onderneming situatie, gaat de bestuurder als
werknemer mee over naar de verkrijger en blijft het bestuurderschap achter (en kan
worden beëindigd door een ontslagbesluit van de vennootschap). Ook in geval van
faillissement is de positie van de bestuurder deelbaar: een ontslagbesluit tijdens faillissement maakt geen einde aan de arbeidsovereenkomst. De bevoegdheid om de
arbeidsovereenkomst op te zeggen berust tijdens faillissement ex art. 40 Fw bij de
curator. Boek 2 BW zet artikel 40 Fw niet uitdrukkelijk opzij.
7.7
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De belangrijkste vennootschapsrechtelijke regel met betrekking tot de rechtspositie
van de bestuurder is dat de bestuurder te allen tijde kan worden ontslagen; de vennootschap mag niet geconfronteerd worden met een bestuurder die zij niet wil. Dit
uitgangspunt is ook terug te vinden in artikel 2:16 BW: zelfs als de bestuurder er op
mocht vertrouwen dat hij is benoemd, kan dat de vennootschap toch niet worden
tegengeworpen. In die lijn past geen arbeidsrecht (ontslagrecht) dat het ontslag van
een bestuurder belemmert. Vandaar dat herstel van de dienstbetrekking niet mogelijk is bij een bestuurder en er geen sprake is van een preventieve toets (het algemeen
opzegverbod geldt immers niet voor de bestuurder). Elke onredelijkheid of onregel24
matigheid van het ontslag vertaalt zich in schadevergoeding. De regel is immers
niet dat de bestuurder te allen tijde zonder vergoeding moet kunnen worden ontslagen. De wetgever heeft die bedoeling ook nooit gehad. Alleen de nietigheidssancties
bij opzegverboden lijken dit te doorkruisen. Deels (bijvoorbeeld bij opzegverboden
wegens discriminatie) gelden deze ook als sprake is van een opdrachtovereenkomst.
Andere opzegverboden, zoals bij ziekte, resulteren niet in het voortzetten van het
bestuurderschap, maar in het voortzetten van de arbeidsovereenkomst. De vennootschap wordt dan niet geconfronteerd met een bestuurder die zij niet wil. Het ontslagbesluit als bestuurder blijft immers in stand. Wel wordt de vennootschap/werkgever
geconfronteerd met een zieke werknemer die wordt doorbetaald en die zal moeten
re-integreren. Dat zal ontegenzeggelijk in de praktijk niet altijd eenvoudig zijn. Dat
geldt ook voor sommige andere ziektesituaties. Vennootschapsrechtelijk is dit geen
probleem, bedrijfsmatig is het lastig, niet meer dan dat.
Wetssystematisch en vennootschapsrechtelijk is de huidige situatie wat ontslagbescherming betreft mijns inziens bevredigend. Ook de praktijk kan hiermee uit de
voeten. Vanuit een arbeidsrechtelijk of arbeidsmarktperspectief valt daar wat op af te
dingen. Het is niet altijd bevredigend voor het rechtsgevoel dat de statutair bestuurder ‘volle’ ontslagbescherming ontbeert. Dit doet zich met name voor als sprake is
van een bestuurder die – kort gezegd – in feite niets te zeggen heeft. Bijvoorbeeld
omdat hij in een concernverband niet eens zozeer verantwoording aflegt aan de
aandeelhouder (zie het citaat uit de vorige paragraaf), maar aan een manager elders
in het concern. De veronderstelling dat bestuurders wel voor zichzelf kunnen zorgen is in mijn ogen dan ook te generiek. Het gaat immers niet voor elke bestuurder op.
24
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Daarentegen zijn er ook meer dan voldoende ‘gewone’ werknemers die assertief,
hoogopgeleid en veelverdiener zijn, met een goede positie op de arbeidsmarkt. Op
zichzelf is er niets tegen een minder beschermend arbeidsrecht voor ‘de bovenkant’
van de arbeidsmarkt (vergelijk de in hoofdstuk 1, paragraaf 1.3.2 beschreven onderzoeken van Boot en Aerts). Waarom die knip bij de bestuurder gelegd moet worden
is onduidelijk. De bestuurder is bijzonder vanwege zijn formele positie binnen de
vennootschap. Dat de bestuurder doorgaans een meer dan modaal salaris zal verdienen en tot de meer mondige werknemers behoort onderscheidt hem niet per definitie van andere werknemers. Uniken Venema schreef het al in 1969: ‘De positie van
een bestuurder van een 100% dochter verschilt nauwelijks van die van een afdelingslei25
26
der (…)’. Voor de door Van Uden beschreven ‘functioneel bestuurder’ geldt dat
eveneens. Ook in de Flex-BV kan dit aan de orde zijn, de instructiebevoegdheid van
de algemene vergadering of bijzondere groepen kan immers zeer uitgebreid zijn. De
bestuurder is in dat geval in feite niet meer dan een hoge manager of een filiaalhouder. Toch drukken op hem de zware aansprakelijkheid van het bestuurderschap en
het relatief lichte ontslagrecht. Aan de hand van de feitelijke omstandigheden bepalen welke bestuurder ‘echt’ is en welke niet, zou misschien in concrete gevallen tot
een bevredigende oplossing leiden. Daar staat tegenover dat het voor partijen dan
niet op voorhand duidelijk is hoe hun rechtsrelatie geduid moet worden en hoe die
beëindigd kan worden. Dat is onwenselijk vanuit rechtszekerheidsperspectief.
Een oplossing zou kunnen zijn op bestuurders van besloten vennootschappen in
groepsverband of van Flex-BV’s het volledige arbeidsrecht van toepassing te verklaren. De ‘grensgevallen’ betreffen immers steeds dat type bestuurders. Bestuurders
van beursvennootschappen vallen dan buiten het arbeidsrecht, concern- en flexbestuurders vallen dan volledig onder het arbeidsrecht en alle bestuurders daartussen
genieten lichtere bescherming (geen algemeen opzegverbod en geen mogelijkheid
tot herstel van de dienstbetrekking). Deze oplossing leidt tot meer versnippering. Een
eenduidigere oplossing is dat partijen zelf kunnen kiezen of het arbeidsrecht al dan
niet van toepassing is op hun relatie. Voor concernbestuurders bestaat deze mogelijkheid in feite al: partijen kunnen ervoor kiezen de concernbestuurder volledige
arbeidsrechtelijke bescherming te bieden door hem in dienst te laten treden bij een
andere concernvennootschap dan waar hij bestuurder is. Voor andere bestuurders
bestaat die mogelijkheid niet. Een wetswijziging om dat te bewerkstellingen is eenvoudig: aan artikel 7:615 BW zou een lid kunnen worden toegevoegd waarin is opgenomen dat Titel 10 van Boek 7 voor bestuurders van regelend recht is. Partijen kunnen
27
de ontslagbescherming en andere ‘overbodige’ regelingen dan wegcontracteren. Naar
mijn oordeel is dit soort maatregelen niet noodzakelijk. De praktijk kan, waar het gaat
om ontslagbescherming, goed uit de voeten met de positie van de statutair bestuurder.
Ook dogmatisch zie ik geen redenen de bestuurder uit te sluiten van ontslagbescherming, zoals hiervoor uiteengezet.

25
26
27

Uniken Venema 1969, p. 268/269.
Van Uden 2006 en hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.4.
Vlg. Verburg 2005.
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Wel kan worden gedacht aan een informatieverplichting voor de vennootschap bij
de benoeming van een bestuurder. Zeker wanneer sprake is van een ‘functioneel’
bestuurder, die bijvoorbeeld al langer in dienst is als gewone werknemer, moet duidelijk zijn dat zijn benoeming gevolgen heeft voor zijn rechtspositie. Een weigering om het bestuurderschap te aanvaarden, zou vervolgens niet tot ontslag uit de
bestaande functie moeten kunnen leiden. Een dergelijk informatieverplichting,
gekoppeld aan bijvoorbeeld een wettelijke verplichting voor de vennootschap om
de kosten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te vergoeden, zou voldoende waarborgen moeten bieden voor de functionele of ‘niet echte’ bestuurder.
Ook bij benoeming en beloning doorkruist het arbeidsrecht op geen enkele wijze
het vennootschapsrecht. Eerder kan worden gezegd dat het vennootschapsrecht
soms het arbeidsrecht doorkruist, zoals bijvoorbeeld het geval is als het gaat om de
privacy van de bestuurder versus openbaarmakingsverplichtingen van de vennootschap. Eén van de voorbeelden die bij de totstandkoming van de corporate governance code is aangehaald om te betogen dat het arbeidsrecht belemmerend werkt
is de ketenregeling. Het arbeidsrecht verhindert dat een bestuurder meerdere keren
een arbeidsovereenkomst voor vier jaar krijgt (gelijklopend aan de benoemingstermijn). Dit is strikt genomen juist en een belemmering. In de praktijk blijkt echter
dat ook bij de eerste benoemingstermijn doorgaans zelden wordt gekozen voor een
contract van vier jaar.
De dubbele rechtsbetrekking van de statutair bestuurder blijft een problematische
figuur. Dogmatisch gezien passen het vennootschapsrecht en het (arbeids)overeenkomstenrecht niet goed op elkaar. Dat komt niet zozeer omdat de arbeidsrechtelijke
bescherming het vennootschapsrecht belemmert, maar veeleer doordat binnen de
vennootschap verschillende organen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben als
het gaat om benoeming, beloning, ontslag en het contracteren met de bestuurder. Uit
de wetgeschiedenis en rechtspraak blijkt dat weinig aandacht is voor, en soms zelfs
weinig inzicht in, de systematiek van Boek 2 en Boek 7 BW en de verhouding tussen
het vennootschapsrecht en het vermogensrecht, meer in het bijzonder het overeenkomstenrecht. De botsende vertegenwoordigingsbevoegdheden zijn moeilijk met
elkaar in overeenstemming te brengen. Samenloopregels kunnen in concrete gevallen uitkomst bieden, maar bieden geen sluitend dogmatisch systeem. Ik zou menen
dat een structurelere duidelijkheid gewenst is, zonder de checks and balances tussen
de verschillende organen van de vennootschap te verstoren. Het benoemingsbesluit,
bezoldigingsbesluit en ontslagbesluit zijn direct extern werkende besluiten. Een eenzijdige rechtshandeling met directe werking jegens derden. Ten aanzien van het ontslagbesluit is dat minder interessant omdat de opzegging (de meest gebruikte wijze
van ontslag bij een bestuurder) eveneens een eenzijdige rechtshandeling is. Waar het
gaat om de benoeming en de bezoldiging is wel sprake van een interessante botsing.
Het aangaan van een overeenkomst en het afspreken van loon is immers een tweezijdige rechtshandeling. Het benoemings- en bezoldigingsbesluit zou een indirect
extern werkend besluit moeten zijn, daardoor zou veel onduidelijkheid kunnen worden voorkomen. Een andere optie zou zijn om de gehele rechtsbetrekking te regelen
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via Boek 2 BW en dus te aanvaarden dat er geen contractuele component bestaat. Ik
meen dat die oplossing wel voor dogmatische duidelijkheid zorgt, maar te ver afstaat
van de praktijk. Met de bestuurder zullen immers altijd afspraken worden gemaakt
over de voorwaarden van zijn aanstelling, dat is een tweezijdig proces dat niet kan
worden neergelegd in een eenzijdig besluit.
Er zijn verschillende theorieën over de duiding van de rechtsbetrekking tussen de
vennootschap en de bestuurder. Er wordt wel gesproken van een dubbele rechtsbetrekking, een gemengde rechtsbetrekking, een gekleurde rechtsbetrekking of een
28
dubbele gekoppelde rechtsbetrekking. Het duiden van de relatie is niet per definitie een theoretische exercitie. Wordt de relatie tussen bestuurder en vennootschap
gezien als een gemengde rechtsbetrekking, dan zouden, krachtens artikel 7:610 lid 2
BW via de schakelbepaling van artikel 6:216 BW, arbeidsrechtelijke regels altijd
29
voorgaan. De meeste vennootschapsrechtjuristen vinden dit niet een aanvaard30
baar gevolg. Naar aanleiding van de 15 april-arresten is wel betoogd dat uit die uitspraak duidelijk blijkt dat de Hoge Raad het vennootschapsrecht vooropstelt. Ik meen
dat bij aanvang en einde sprake is van een dubbele rechtsbetrekking. Gaat het om
de beloning, dan zou ik willen spreken van een gemengde rechtsbetrekking, waarbij de contractuele regels voorgaan.

28
29

30

Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.
Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.1 en hoofdstuk 3, paragraaf 3.4 waarin uitgebreid uiteen is gezet hoe
de regel van art. 7:610 lid 2 BW die ziet op gemengde overeenkomsten, mijns inziens ook kan worden toegepast op gemengde rechtsbetrekkingen.
Zie bijvoorbeeld Timmerman 1985, p. 6 en Timmerman 1991, p. 191.
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HOOFDSTUK 8

Summary and conclusions

THE LEGAL POSITION OF A MANAGING DIRECTOR
Appointment, remuneration and dismissal of a managing director of a private
or public company
The purpose of this research is to answer questions pertaining to the conflict between
contract law, more in particular employment contract law, on the one hand and corporate law on the other hand when it concerns the legal position of a managing
1
director. The relationship between employee and employer is largely provided for
in the law. The same is true for contractor and client, although protection does not
prevail as much in this relationship. The director also has a legal relationship with the
company, as well as other bodies within the company. This last-mentioned relationship mainly revolves around a well-balanced division of powers within the company,
and the protection of corporate interests. Initially it seems that these different
principles are not consistent with each other. It is often believed that the protective
nature of employment law can be an obstacle for corporate relationships. The
research focuses on a more detailed description of the relationship between corporate law and employment contract law or contract law in general. The main topics
are the appointment, remuneration, and dismissal of the director. Based on this closer
consideration a more nuanced answer is provided to the question whether the rules
of Book 2 (corporate law) and Book 7 (employment contract law) of the Dutch Civil
Code (‘DCC’) are conflicting, any problems resulting from this, and what a possible
solution could be for this. Where necessary, the concurrence doctrine is used to
answer questions. The last chapter summarizes the research and draws conclusions.
8.1

Introduction

The introductory first chapter explains that the director is part of a legal system, being
the company, and that the director, in the words of Huizink, has a functional legal
relationship with the company. His participation in the company is primarily governed by the law of legal entities. With the implementation of Book 2, DCC, the law of
legal entities was detached from property law. Property law starts playing a role as
1

In this research ‘managing director’ or ‘director’ refers to a managing director of a Dutch public
company or private company with limited liability as appointed by the general meeting of
shareholders (or the supervisory board as the case may be).
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soon as property rights and obligations exist between director and company. Property
law will then apply, unless Book 2, DCC, makes an exception. Property law can also
apply through a mutatis mutandis provision. If parties also conclude an agreement,
they deliberately intended to have the agreement govern the property rights and
obligations. In the event of an employment agreement or contract for services, parties
are dually bound with respect to at least three aspects: entering into the relationship,
termination thereof, and remuneration.
The director, who performs work and receives compensation for this, often does this
based on an employment contract. This could be different if parties entered into a
contract for services, whether or not through a management company. The law determines for a listed company that the agreement between parties is not an employment
contract. In that event there is a contract for services by operation of law.
The first chapter contains a description of the different theoretical movements that
exist when it comes to the interpretation of the relationship between employment
law and law of legal entities (the dual, mixed, colored, or dual linked legal relationship). The conclusion is that the Supreme Court finds that there is a dual legal
relationship and that each relationship is governed by its own set of rules. The major
disadvantage of all described movements is that nearly all used arguments are based
on the situation of dismissal and the nature of the dismissal decision. It is questionable whether the theory of the dual legal relationship is sufficient to describe other
aspects of the legal relationship of the director, such as appointment and remuneration. This aspect is explored further in the next chapters.
8.2

The opinion of the legislator

The opinion of the legislator on the legal position of the director has shifted in the second
half of the last century, without this being based on explicit, fundamental, and detailed
grounds. The legislative history does not show that it was the intention of the legislator
that corporate law takes precedence over employment law.
Research of the legislative history of the legal position of the director (chapter II) led
to the following findings and conclusions.
The legislator explicitly considered the legal position of the director when he drafted
the Employment Agreement Act 1907 and the Commercial Code 1929. With the
Employment Agreement Act this mostly took place in the context of the discussion
about the scope of the new act; whether or not this should be a general regulation.
The government, as well as the House of Representatives and the Senate, explicitly
considered this essential choice and a substantive debate took place; also with
regards to the position of the director. The conclusion was that a director who
receives wages has an employment agreement. A decisive argument to place the
director under the umbrella of employment law was that the director also has an
interest to know where he stands; that he cannot be terminated without compensation and that he knows how he can resign. It is also important to know that the
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legislator did not find decisive that the director also performs employer tasks. That is
not important for the interpretation of his own relationship with the company. That
corporate law could be inconvenienced by the protection under employment law was
never discussed; there was no conflict with corporate law applicable at that time. It is
also striking that the legislator assumes that employment law has preference in the
event of a conflict between those stipulations and the stipulations of mandate that
was applicable at the time to the director.
The legal position of the director was also explicitly considered when the Commercial
Code 1929 was drafted, and the legislator concluded here again that there is an
employment agreement. The legislator is of the opinion that employment law and
corporate law apply equally and cannot be contradictory. The Commercial Code 1929
does give courts the power of mitigation with respect to determining compensation
based on Article 1639r, DCC, that was applicable at the time (compensation in the
event a notice period was not observed or premature termination of a contract for
a definite period). But a principal difference with regular employees cannot be
concluded based on this. Without the power of mitigation Article 1639r DCC can
lead to unreasonable results for ‘regular’ employees as well. This power was ‘sorely
2
missed’; Meijers writes in 1924 his commentary on the law. When the government
drafted the Commercial Code 1929 it announced that it would repair this flaw in the
Employment Agreement Act, but that it had already taken care of this for the director.
Since the amendment to the Employment Agreement Act was not realized until 1954,
there was a long period during which there was a difference between legal positions,
but this was not due to a principal choice. And yet this part of legislative history was
3
the most important basis for the judgments of the April 15 rulings (also see
paragraph 8.6 of this chapter). This does not mean that the April 15 rulings are
incorrect or undesirable. However, a better basis or substantiation would have been
desirable, also for the practice.
With later legislative amendments (employment and corporate laws) the legal
position of the director is no longer discussed that explicitly and principally. The
substantiation of the two biggest differences in protection under employment law
between directors and regular employees (no approval necessary from Employee
Insurance Agency for notice of termination and reinstatement of employment is not
possible) is scant: a reference to ‘existing law’ with respect to reinstatement of
employment, and a reference to the ‘special position’ of the director when it concerns
the exemption of Article 6 Extraordinary Labor Relations Decree. Nothing from the
legislative history of Title 10, Book 7 or Book 2 DCC and the amendments show that
it was the intention of the legislator to have corporate law take precedence over
employment law until the Tabaksblat Committee includes recommendations to that
effect in the Corporate Governance Code 2003.

2
3

Meijers 1924, p. 199.
Supreme Court April 15, 2005, NJ 2005, 484, JAR 2005/177, JOR 2005/145 (Eggenhuizen/Unidek) en
NJ 2005, 838 with commentary from GHvV, JAR 2005/153, JOR 2005/144 en AA 2005/54 with
commentary from Kortmann (Bartelink/Ciris).
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The legislator relies heavily on these recommendations with respect to the legal
position of the director and the stipulation that the director of a listed company no
longer has an employment contract with his company. The decisive criterion seems
to be ‘the negotiation position of the director’. It is unclear why the same would not
apply to all employees with a senior position, or who have a rare talent. Think for
instance of senior managers or top soccer players. They also tend to perform work
based on an employment agreement. According to the notes to the amendment
4
Weekers/Van Vroonhoven-Kok this is to prevent severance payments that are too
high. If that is the only reason, stipulating a maximum severance payment for
directors of listed companies would have been sufficient; repealing employment
law is too far-reaching. Paradoxically, the maximum severance payment of € 75,000
or an annual salary if that is higher than € 75,000 introduced with the Employment
and Security Act does not apply to the director of a listed company, who, after all,
does not have an employment agreement, but a contract for services.
The Employment and Security Act, yet again, contains a number of derogations for
the director. And again, the notes contain little and no principal grounds. I refer, for
instance, to excluding the director of the stipulations concerning the reflection period
for the consent of the notice despite a prohibition of termination or when entering
into a termination agreement. The argument that the reflection period does not
relate to the market sensitiveness of the exit of a director is a bit of a stretch. That
argument only applies to directors of listed public companies (who have no employment agreement by operation of law), but not for directors of regular public
companies, private companies with limited liability, associations, mutual benefit
associations, and cooperatives. Yet, that is the most important argument to exclude
all those directors from the reflection period. Excluding directors from this protection when it concerns the consent with notice contrary to a prohibition of termination violates, in my opinion, jurisprudence concerning the nullity sanction (under
5
employment law) with dismissal contrary to a prohibition of termination.
It can be concluded that the clear line of the legislator in the years 1900-1929 was
no longer followed during the postwar legislative history. When amending employment and corporate law, insufficient attention was paid to the principle side of the
legal position of the director. The concept that the director is no different than other
employees when it comes to protection under employment law was abandoned
when employment dismissal laws abandoned the belief that it should be possible
to discharge any employee at any time. However, I have not been able to find any
indications to support the often argued precedence of Book 2 over Book 7 DCC; not
even in recent legislative history.
Corporate law has seen a development with respect to remuneration in the last
decade. Where the employment rules regarding remuneration practically only
pertain to enforceability and seek to offer the employee protection against the

4
5
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Parliamentary documents II 2009/10, 31 763 no. 10.
See paragraph 2.2.2.5 in chapter II.
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employer who does not pay well, corporate law is used to meet social criticism
on high-earners. Corporate law was not meant for this, in my opinion; corporate
law is primarily meant to regulate the internal legal system within the company.
The legislator did not use those amendments (employment and corporate law) to
explicitly discuss the position of the director and to give clear instructions for
the way in which the employment contract law and corporate law might influence
each other.
As an example I point to the Dutch Clawback Act, resulting in Article 135, paragraph 5 et seq.,
Book 2, DCC. With this law, the derogatory effect of reasonableness and fairness specifically
for bonus agreements has been included again in the law. It is striking that the notes to this
legislative proposal refer to Article 248, paragraph 2, Book 6, DCC. It would have been a logical
course of action to connect to Article 8, paragraph 2, Book 2, DCC, the reasonableness and fairness under legal entities law, or to include considerations with respect to the relationship between
employer and employee (for instance Article 611, Book 7, DCC). The legislator also does not discuss
the situation in which there is a conflict between the remuneration decision and contractual
agreements.

By not specifying or naming the concurrence that arises with the introduction of
new rules the legislator has missed an opportunity to make a clear statement
about the question how the relationship director-company should be specified. In
my opinion this results in an unnecessary increase of the tension between corporate law and (employment) agreement law. This is a missed opportunity that
leads to interpretation problems in practice. This is even more so since the
6
legislator wants to prevent concurrence in general.
8.3

The concurrence role

Concurrence has a limited role in the dual legal position of the director. Concurrence has
no role in the appointment of the director. If it comes to the dismissal of the director, there
is cumulation. The mixed agreement doctrine should be applicable with respect to
remuneration. Concurrence of representative authority stipulations plays a role in all
stages.
The third chapter, that is completely devoted to concurrence, as well as the chapters
on appointment, remuneration, and dismissal, examine to what extent concurrence
can play a role with the resolution of tension between corporate law and employment
contract law.
The concurrence doctrine provides solution directions for interpretation problems
if several rules of law apply (or could be applicable). There is no legal definition
for concurrence. However, the concept of concurrence has been defined by several
authors in the literature. This research joins the description of Boukema:

6

See parliamentary documents II 2008/09, 31 731 no. 1 and Bakels 2009a.
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Concurrence of law norms: one legal fact on which basis several law norms
create a legal relationship between the same people;
Concurrence of claims: claims that arise from several facts or between several
people, but which all aim for the same goal;
Consequential effect: one legal norm applies, but that norm is influenced by
7
other legal norms.

The basis for concurrence is cumulation. If cumulation is conflicting with the system or scope of the law, the person entitled has an option: alternative. Finally, it is
possible that it follows or ensues unavoidably from a rule itself that the rule
has exclusive effect and there is no option to choose at all.
There are several theories about the relationship between the director and the
company: a mixed legal relationship, a dual legal relationship or a colored legal
8
relationship. The concurrence doctrine or the mixed agreement doctrine can be
useful with the solution of interpretation problems, depending on how the legal
relationship between the director and the company is specified. If the relationship
between the director and the company is interpreted as a mixed legal relationship,
the mixed agreement doctrine should be used. If the relationship is seen as a dual
legal relationship, then the concurrence doctrine could be used (according to the
9
definition of Boukema). The so-called ‘interference doctrine under corporate law’
for civil disputes between shareholders and the company, developed by Kroeze,
cannot be used for the relationship between the director and the company. After all,
the director has a contractual relationship with the company from the very beginning,
10
unlike the relationship shareholder-company. Moreover, that agreement (employment agreement or contract for services) is a special contract. The regulations for
the contract for services as well as the employment agreement contain stipulations
that differ from general contract law.
If the relationship between the director and the company is regarded as a dual legal
relationship, there could be concurrence if several law norms apply to one legal fact
or factual occurrence. The rules of law will then really have to influence each other.
There is no concurrence in a situation in which the company holds the director liable
based on Article 9, Book 2, DCC, while the company also reclaims the lease car based
on the stipulations of the employment agreement, for instance in the event of
long-term absence because of sickness. There is not one fact or legal fact, but there
are two legal facts or facts: the improper performance for which the director is called
to account and the long-term absence which creates a contractual obligation to return
the lease car. There is perhaps an overlap of time and parties are the same, but there
is no concurrence. Employment law should be applied to the claim to return the

7
8
9
10
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Boukema 1966, p. 41 and 56. See chapter 3, paragraph 3.2.2.
See chapter 1, paragraph 1.4.
See chapter 3, paragraph 3.2.
I refer to the director who has an employment agreement or a contract for services. Chapter 1,
paragraph 1.2.3 sets out that there is no contractual relationship at all in some cases. Those
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lease car, legal entities law should be applied to the claim due to improper performance and these rules do not overlap. There is concurrence when the body of facts
is suitable for several actions or if a claim of the company or the director can be based
on employment law as well as on corporate law. For instance, a liability claim under
Article 9, Book 2, DCC, can go hand in hand with a liability claim under Article 661,
Book 7, DCC. In that case there will be concurrence, unlike the other example.
If the legal relationship is seen as a mixed legal relationship the stipulations of
Article 215, Book 6 and Article 610, Book 7, DCC, with respect to mixed agreements
are relevant, even though these do not apply directly. After all, these articles give
an indication of what the legislator had in mind. In that case the main rule is also
cumulation. Only when both rules are not compatible or the scope of the stipulations prevent application in view of the nature of the agreement a choice needs to
be made. If one of the agreements is an employment agreement, then the rules of
employment law should have preference, in my opinion, based on Article 610,
paragraph 2, Book 7, DCC. It is striking that literature and jurisprudence do not
spent a lot of attention to this approach. If the mixed agreement doctrine is
argued, then this is done without accepting that the consequence is precedence
of employment law.
As discussed earlier, the Supreme Court, in my opinion, assumes that there is a
dual legal relationship, at least when it concerns the termination of the employ11
ment agreement. In that event there will be a certain degree of concurrence. The
corporate dismissal decision as provided for in Book 2 DCC is one legal act. The
relationship under corporate law as well as the employment agreement can be terminated with that legal act. Both set of rules apply and influence each other
somewhat. The rules under corporate law for decision-making apply in full. Thus,
with the annulment of a corporate dismissal decision, the entire legal act on which
both legal effects are based ceases to exist. In that event the notice under
employment law also ceases to exist (this means that the notice under employment
law does have formal requirements in this case, while that is not the case if notice
is given to a regular employee). The notice under employment law is then completely governed by employment law. The Supreme Court explicitly names the
prohibitions of dismissal, but also the rules with respect to notice periods and
manifestly unreasonable dismissal apply in full. In the April 15 rulings it was
therefore decided that the dismissal decision is one legal act on which basis the
norms under employment law, as well as corporate law shape the legal relationship
between company and director. This is in line with earlier rulings of the Supreme
Court. The Supreme Court does nothing more than specifying that the intention of
the company aimed at the dismissal (expressed to the director in the dismissal
12
decision) also sees on the termination of the employment agreement.

11
12

See chapter 1, paragraph 1.4 and chapter 4, paragraph 6.2.1.
This formulation is derived from the ruling of the Supreme Court of October 26, 1984, NJ 1985,
375 with commentary from Ma (Sjardin/Sjartec), legal ground 3.2, second sentence.
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When entering into the relationship there is also a dual legal relationship, but the
rules of employment law and the rules of corporate law do not influence each other.
The corporate appointment decision and concluding the employment agreement
are unrelated. There is not one legal fact with different consequences. The appointment decision, in my opinion, does not automatically create a contractual relation13
ship. Entering into the employment agreement does not include an appointment
under corporate law. If the appointment decision is seen as an offer to enter into a
contractual relationship (which is not a logical assumption in my opinion, see
paragraph 8.4), then there is one legal act on which basis, eventually, two legal
relationships arise that in principle are governed by their own set of rules (similar to
the settlement of the dismissal).
With respect to the remuneration I do assume that there is a dual legal relationship.
Although remuneration and wages can be provided for separately (in a corporate
remuneration decision and in the contract) and can also differ from each other, I am
14
of the opinion that (with a few exceptions) the relationship between director and
the company should be seen as a dual legal relationship when it concerns the
consideration for his labor. The obligation for the company to do something in return
for the management duties / work follows from the corporate remuneration decision
as well as the contract. Even if there would not be a contract, the payment obligation (if there is a remuneration decision), in my opinion, is an obligation under
15
property law. The contractual relationship should take precedence over the remuneration decision. The claim that arises when the company does not pay can, at the
discretion of the director, be based on the remuneration decision or the agreement.
See for this further paragraph 7.5 of this chapter.
These general findings about the role of concurrence are given further substance in
the next chapters.
8.4

The appointment: towards a decision with indirect, external effect

A corporate appointment decision should have indirect external effect instead of direct
external effect. It should not be possible for the company to enter into an agreement with
a prospective director without a valid corporate appointment and remuneration decision.
The fourth chapter focuses on the commencement of the legal relationship between
director and company. Concluding an employment agreement is a bilateral legal
act. A relationship under corporate law is not created by entering into an employment agreement or including the job description ‘director’, regardless of the form.
Appointment can only take place through the methods included in the exhaustive list
in the law. The most common appointment method is a decision of the competent
13
14
15

356

See paragraph 7.4 of this chapter and – more detailed – chapter 1, paragraph 1.2.3 and chapter 4,
paragraph 4.3.1.
See chapter 5, paragraph 5.2 and for instance District Court of Utrecht (Chairman) December 19,
2008, JAR 2009/49, JOR 2009/100.
See chapter 1, paragraph 1.2.2.
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body (the general meeting of shareholders or the supervisory board). In the
literature the appointment decision is specified as an external decision with direct
effect of the competent body. Acceptance of the appointment is not constitutive for
the validity of the appointment decision, but without the acceptance the appointment is not effected. In that event there is a valid appointment decision, but the
director is not appointed. The appointment decision therefore does not have any
other legal effect than the possibility of acceptance by the director. It is not clear
how the appointment and entering into the contract relate to each other. Two
versions are argued in the literature: (i) the entire legal relationship (contractual
and under corporate law) commences with the appointment decision and the
acceptance thereof or (ii) the appointment is the execution, the final stage of the
contractual agreement entered into by parties. It cannot be clearly concluded from
the system of the law which option is correct. What can be argued against the first
option is that parties usually have reached agreement with respect to the conditions under which the director will take up his position. It is not clear whether the
body authorized to appoint is also authorized to represent the company when
entering into the employment agreement. Another body is often authorized to take
a remuneration decision. It is difficult to see how the appointment decision can be
considered to be an offer to enter into an employment agreement (which provides
for the wages). The appointment decision can therefore hardly be seen as an offer
to enter into an (employment) agreement. The disadvantage of the second option is
that the external direct effect of the appointment decision is in conflict with the
construction in which the appointment decision is merely seen as the execution.
These interpretation problems could be prevented by not awarding the appointment decision direct external effect, but indirect external effect. In that event a
further legal act would be needed (acceptance by the director and entering into the
agreement) in order to realize the dual legal relationship.
Under current law it would be most logical in my opinion to consider the appointment and entering into an agreement as two separate legal acts with different legal
effects. The problems that could arise when entering into the legal relationship are
no classic problems of concurrence. These problems can be divided in three types:
(1) The lack of a valid appointment decision while the director, on the basis of an
employment agreement, has performed as such for years and believed that he
was director. In that case the employee was never director and the regular rules
under employment law apply to the termination. The company has the burden to
proof that there was an appointment decision.
(2) Contractual agreements are entered into initially, but this is -intentionally- not
followed by an appointment. A valid employment agreement was concluded
that is governed by the regular rules under employment law. If parties, when
entering into the employment agreement, expressed the intention that the
employee will become director, then the director can only very rarely enforce
this. If the company wants to terminate the agreement, the normal rules under
employment law need to be followed. This situation (where there was in fact an
inaccurate formation of the will by the company; after all, one body promised
appointment, but the authorized body does not want to) can be avoided by
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including a suspensive condition in the employment agreement or by entering
into an employment agreement for a definite period until the first shareholders’
meeting. The prospective director will probably not accept this solution during
negotiations, but employment law does offer that option.
(3) There is an appointment decision, but an explicit employment agreement was
never concluded. Based on the theory that the appointment decision is a consequence of an agreement between parties, there could be an (implied) employment agreement. The party who relies on that agreement has the burden of proof.
If the director is going to perform his work it will have to be determined based
on the intention of parties and the factual circumstances whether there is an
employment agreement between parties for which the employee/director can use
Article 610a, Book 7, DCC.
The last two problems described above could be prevented by qualifying the
appointment decision as a decision with indirect external effect and to arrange that
no other bodies have decision-making power than the bodies that are authorized
with respect to the appointment and remuneration. In other words, the board of
directors (or the supervisory board) should not be able to enter into an employment
agreement with a prospective director without having a valid appointment decision and remuneration decision of the authorized body as a basis. The division of
authority and decision-making within the company should be an internal matter
that cannot be invoked against the prospective director unless he was not in good
faith (for instance a current director that is re-appointed and knows that there is no
decision). In view of the fact that nobody can be appointed against his will and
because the appointment cannot be effected without acceptance, there is no reason
at all why an appointment decision should have direct external effect. It is difficult
to see what interest a director (or a third party) could have with the direct external
effect of an appointment decision.
8.5

Remuneration: representative authority

The regulation for the remuneration of directors is too complicated and is wrongly used to
curb directors’ remunerations. The remuneration decision should have indirect external
effect, just like the appointment decision. The body authorized to set the remuneration
should also have exclusive authority to reach agreement on the employment conditions.
Finally, the Enterprise Division of the Amsterdam Court of Appeal needs to have a reticent
attitude when it comes to intervening in employment conditions of directors.
Chapter 5 further examines the remuneration of the director. Upon closer consideration of the legislative history of Article 135, Book 2, DCC, it can be concluded that
the legislator did not intent to make a distinction between remuneration and
remuneration policy. A broader definition of remuneration is desirable: everything
that the company puts at the disposal of the director as consideration for work
performed by the director is remuneration. Guarantees (including indemnifications)
under Article 383e, Book 2, DCC, should not fall under that. There can only be a
distinction between pay and remuneration in exceptional situations. The main rule is:
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all to which the director is entitled as consideration for his work, is pay and
remuneration. Even when a specific part of the remuneration is explicitly linked to
the directorship, it should be treated as pay, and the statutory increase for instance
is due in the event of late payment. However, these specific remuneration aspects
are no longer due if the management task ends but the employment continues,
whether or not after a transitional arrangement.
The remuneration of the director is (has become) complex, even without taking
the contractual component into consideration. Different rules apply to different types
of companies. Those rules pertain to disclosure and the decision-making process
within the company. Governance codes that have rules about the amount of pay also
often apply. The financial sector has rules of the regulator and the government that
pertain to the amount of remunerations. Ever since the Dual-Board Company
Structure Reform in 2004, Article 135, Book 2, DCC, has become subject of changes,
all of which are intended to have a more balanced or curbed remuneration of
directors. Whether it concerns the general meeting of shareholders or the works
council, the legislator apparently had the idea that remigration of directors can only
be set with due care if all stakeholders have a say in it. However, by not attaching
clear sanctions to the noncompliance with the regulations (or even no sanctions at
all like with the works councils right to define its position in the general meeting
of shareholders), the effectiveness of these measures are limited. The legislator
assumes that the changes will lead to a culture in which a remuneration decision is
taken in harmony with all stakeholders. In my opinion, the legislator paid insufficient
attention to the legal technical details of the legislative changes. A good example is
the lack of clarity with respect to the status of a remuneration decision that was taken
in violation of the remuneration policy. Voidability is the best defensible sanction, in
my opinion. Furthermore, the legislator insufficiently recognized that the supervisory
board can frustrate the appointment authority of the general meeting by including
a high severance package in the remuneration decision beforehand (see the AHOLD
16
17
case). The TNO case also shows that the position of the general meeting as
appointing body is not as strong if another body has the representative authority
to set the remuneration.
It remains to be seen if it was very effective to disconnect the appointment authority
and the remuneration authority from each other. This is not the case, in my opinion,
from the point of view of representative authority. On the other side, it is hard to
imagine that the general meeting, especially of listed companies, keeps it all to itself.
Just like some other subjects concerning the director, it would be desirable to treat
the director of a listed company different than the regular director. For a regular
public company or private company with limited liability that is not listed, the
stronger role for the general meeting will be easier to realize than for the listed
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Amsterdam Court of Appeal (Enterprise Division) January 6, 2005, JOR 2005/6 with commentary
from Josephus Jitta (AHOLD). See paragraph 4.3.2.1 of chapter 4 and in paragraph 5.6 of chapter 5.
District Court of The Hague (Chairman), December 30, 2008, JAR 2009/32 (TNO/De Staat); See
paragraph 4.3.2.1 of chapter 4 and paragraph 5.3.3.2 of chapter 5.
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public company. In order to avoid being put on the spot, the general meeting can
also include in the remuneration policy how remuneration decisions should be
dealt with prior to the appointment decision.
It was examined how the representative authority to set the remuneration decision
relates to the representative authority to conclude an agreement (in an employment
agreement) on wages on behalf of the company. Management is authorized to
represent the company unless the law stipulates otherwise. Management is therefore
also authorized to conclude an employment agreement or contract for services with
a director. Management is never authorized to take a remuneration decision. The
remuneration decision is a decision with direct external effect. The system of the law
leads to the following conclusions:
a) A remuneration decision is a decision with direct external effect;
b) Article 245 (135), Book 2, DCC is a stipulation of representation;
c) A remuneration decision taken by an unauthorized body is null and void;
d) Pursuant to Article 16, paragraph 2, Book 2, DCC, a remuneration decision that is
null and void can only be enforced against the director if he knew or should have
known the deficiency.
e) A remuneration decision that conflicts with the remuneration policy is legally
valid and can only lead to internal sanctions against the supervisory board.
f) The representative authority to enter into an (employment) agreement with a
director is unrelated to the (representative) authority to take a remuneration
decision.
Because of this two different bodies can have representative authority with respect
to the same subject (remuneration of the director). That is undesirable. In my
opinion there are two ways to solve this. One of the ways to solve this is by
awarding the remuneration decision indirect external effect, similar to the appointment decision and concluding the employment agreement. In that event, the
decision alone is insufficient for legal effect. An implementing act (such as concluding the agreement) is necessary. Conversely, the decision is necessary for the
legally valid formation of the agreement. Another possibility is the analogous
application of the judgment of the Supreme Court in the April 15 rulings on Article
134, (244), Book 2, DCC. The Supreme Court found that that Article not just
determines which body has representative authority to terminate the relationship
under corporate law, but also to terminate the contractual relationship. Article 135
(245), Book 2, DCC is also a stipulation of representation. It can be argued that the
representative authority of Article 135 (245), Book 2, DCC, is not limited to the
representation through decision, but also to the representation through concluding
agreements on compensation. Through that there would be a legal stipulation that
prevails over the general representative authority of management.
Both solutions have disadvantages. Dogmatically, an extensive interpretation of
the April 15 rulings are somewhat problematic in my opinion, see for this
paragraph 7.6. Viewed from the practice the decision with indirect external effect
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seems an artificial solution; usually parties will negotiate the employment conditions and it is not practical to take a new remuneration decision prior to each
negotiation round.
If neither one of these two solutions apply, a discrepancy between the remuneration decision and the agreed pay (i.e. there is no remuneration decision or the
remuneration decision determines a lower compensation than the agreement)
should be solved, in my opinion, based on representative rules under corporate law
and regular representative rules, which can be applied alongside each other. If the
director can rely on the representative authority of the signatory of the agreement,
then he is able to enforce specific performance of that agreement, in my opinion. That
follows from Article 61, paragraph 2, Book 3, DCC. Article 15, Book 2, DCC leads to
the same conclusion: a remuneration decision taken by an unauthorized body is
null and void. That nullity can be enforced against the director if he was or should
have been aware of the deficiency. It is difficult to see why this should be different
if there is no remuneration decision. This can also only be enforced against the
director if he should have known the existence of such a decision is required.
If no pay was agreed, the director can at all times fall back on the stipulations
regarding customary pay (Article 618 and 405, Book 7, DCC), as long it is certain that
parties intended to have a compensated directorship (and it is unclear how high
that compensation would be).
Two aspects of the directors’ compensation are further considered: the unilateral
change of the pay and the privacy of the director when it concerns his compensation.
Where it concerns the unilateral change of the employment conditions, the onesidedness of the remuneration decision seems to offer more possibilities to unilaterally changes than the employment agreement. I am of the opinion that this is
not the case. The unilateral change of the agreed compensation should be treated
through the contractual relationship. This mainly shows from the introduction of
the paragraphs 6-8 in Article 135, Book 2, DCC. These powers of recovery and
adjustment, introduced in Book 2 DCC, are fully based on the regulation under
contract law with respect to undue payment (Article 203, et seq., Book 6 DCC) and the
derogatory effect of the reasonableness and fairness (Article 248, Book 6, DCC). The
legislative history also shows that the legislator assumes that contractual agreements
prevail. It is doubtful if repeating the already existing powers will increase the room
for the company to unilaterally change the compensation. The obligation for the
company to be accountable for whether or not to use these authorities pursuant to
Article 383c, paragraph 6, Book 2 DCC, could lead to quicker action within the
company or at least to a situation in which the possibilities are considered more
consciously.
It is interesting to see how paragraph 6 and 8 of Article 135, Book 2, DCC, would
work out if the director of a public company would have an employment agreement
with another group company. If the compensation, including bonus, was laid
down in that employment agreement, we do not get around to the application of
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Article 135, Book 2, DCC, in my opinion. The existing rules relating to the law of
obligations and employment law apply to adjusting or reclaiming.
When it comes to disclosing his pay, the director has to put up with more concerning
his privacy, compared to regular employees.
Finally, the last part of chapter 5 examines the role of the Enterprise Division of
the Amsterdam Court of Appeal in directors’ compensation. Awarding a certain
compensation package to a director could be qualified as mismanagement in the
sense of Book 2, title 8, section 10, DCC. The Enterprise Division of the Amsterdam
Court of Appeal will sometimes intervene in director compensation. The Enterprise
Division of the Amsterdam Court of Appeal, in my opinion, stretches its authority
too much with this. After all, its authority to make arrangements and to provide for
the consequences thereof is limited by not being able to nullify or terminate an
agreement concluded by the company. With respect to directors’ compensation, the
Enterprise Division of the Amsterdam Court of Appeal does not seem to strictly
adhere to this.
8.6

The dismissal of the director

The dismissal of the director can usually be handled sufficiently in practice. Through
the so-called third exception, the April 15 rulings are wrongly used in order to give
some directors more employment protection. The employment protection of directors is
at the right level. If something should be changed, it would be to give the group director
or the ‘functional director’ more protection. This can be achieved by giving him the full
protection under employment law, or by obligating the company to better inform
prospective directors on their legal position and to bear the costs of liability insurance.
The sixth chapter is the effect of the research on the dismissal of the director. The
body authorized to appoint is authorized to unilaterally terminate the relationship
under corporate law as well as the contractual relationship. This applies regardless
of the termination method (giving notice or termination by the court). This follows
from Article 134 (244), Book 2, DCC, in conjunction with the April 15 rulings. Based
on the current state of legislation and jurisprudence it cannot be said with certainty
whether that body is exclusively authorized to terminate the contractual relationship. I am of the opinion that that power should rest with that authority. If it is
accepted that other bodies are also authorized to terminate the contractual
relationship with the director, then this would be an infringement of the dismissal
authority of the general meeting (or the supervisory board, as the case may be).
This could be different if ending the contractual relationship is only an implementing act. If there is a dismissal decision, then this will usually be the act of notice
of termination. If the notice under employment law does not produce effect,
ending the contractual relationship will only be the implementation of the intent
of the authorized authority. In that event other bodies are, in my opinion,
authorized to submit a request for termination at the court on behalf of the
company. This is only different if the agreement between the director and the
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company continues to exist, despite the dismissal decision, because parties agreed
this (and the employment agreement therefore does not continue because of a
prohibition of termination but because of another agreement made between the
parties).
If there is no dismissal decision from an authorized body, the preliminary question
to be answered is whether the contractual relationship can be terminated while
maintaining the directorship. The April 15 rulings do not see on that situation. It is
hard to imagine a practical importance why one of the parties would want to
terminate the contractual relationship while maintaining the position of directorship.
It is a misunderstanding that there is no obligation to pay wages without a contractual relationship; after all, the remuneration decision also gives entitlement to
receive payment of the remuneration. If one assumes that the contractual relationship can be terminated “independently”, then the body authorized with respect to
the dismissal has the exclusive authority to effectuate that termination.
Based on an analysis of the April 15 rulings it was examined how the legal relationship of the director ends. In the April 15 rulings, the Supreme Court, just like in
earlier rulings, continues to conclude first and foremost that the dismissal decision
does not have to result in the termination of the employment. The consequences of
the dismissal decision for the employment relationship between the director and
the company depends on what is stipulated in the employment agreement and on the
applicable legal provisions, unless Book 2, DCC, expressly sets these stipulations aside
(legal ground) 3.4.2). Here, the Supreme Court does nothing more, in my opinion,
then paraphrase the main rule for concurrence:
“The basis for concurrence of several applicable legal grounds for a claim stated by claimant is
that these are applicable cumulatively, with the understanding that if those legal grounds lead to
different legal consequences which cannot occur simultaneously, claimant can make a choice at
its own discretion. The only exception to this is if there is an unavoidable prescription or
requirement based on the law (see Supreme Court, November 15, 2001, no. C01/082, NJ 2003,
18
48).”

Employment law (in the broad sense) is therefore applicable, unless corporate law
has exclusive stipulations.
In the following legal ground the Supreme Court finds that the legislative history of
Article 134 and 244, Book 2 DCC, also shows that those articles intend to effectuate
that the employment relationship also ends. It is unclear whether the Supreme Court
means that Article 134 and 244, Book 2, DCC, expressly set employment law aside.
That is not the case, in my opinion, and both legal grounds are fairly independent
from each other. After all, there is no stipulation under employment law that is being
set aside. From employment law also ensues that a notice leads to the end of the
employment agreement of the director. After all, for a director no prior permission is
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Supreme Court June 15, 2007, NJ 2007, 621, with commentary from KFH (Fernhout/Essent). See
chapter 3, paragraph 3.3.1.
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needed from the Employee Insurance Agency. The Supreme Court does nothing more
than to specify the dismissal decision as an act of notice of termination: it is one legal
act with, in principle, two legal consequences: the end of the relationship under
corporate law and the notice of termination of the employment agreement. Both
aspects of the legal act are governed by their own set of legal rules.
The Supreme Court formulates two exceptions to this interpretation. The dismissal
decision is not an act of notice of termination if there is a prohibition of termination or
if parties agreed otherwise. There has hardly been a discussion in the literature about
the question whether the notice periods under employment law apply and whether
the notice can be followed by a manifestly unreasonable dismissal proceedings. Both
questions are -justly- answered in the affirmative. It is logical that the April 15 rulings
do not include an exception for this; the dismissal decision remains an act of notice
of termination that entails the end of the employment agreement and to which the
rules of employment law, like notice periods or the manifestly unreasonable dismissal regulation, apply. After all, Book 2, DCC, makes no exception for this.
A further examination of the first exception (there is a prohibition of termination)
has led to the following insights. With the Employment and Security Act entering
into effect, a difference arises between directors and regular employees with
respect to the reflection period for consent to a notice of termination while there
is a prohibition of termination. The reflection period does not apply to directors
with an employment agreement. That is, in my opinion, conflicting with the judg19
ment of the Supreme Court in the Levison/MAB ruling, especially in view of the
explanation in the legislative history. After all, it was decided in this ruling that the
nullity sanctions for a notice of termination in violation with a prohibition of
termination also apply to directors. It was furthermore ruled that violations of
employment law (like the prohibition of the reinstatement of employment and the
absence of a preventive review) should be interpreted restrictively. A number of
prohibitions of termination was further examined (the prohibition of termination
during illness, the prohibition of termination based on Article 108, paragraph 4
Pension Act and the prohibitions of termination because of discrimination). The
20
Van Kalmthout doctrine (a director who calls in sick after receipt of an invitation to
be heard on his proposed dismissal cannot rely on the protection of the prohibition
of termination) still stands, even after the Employment and Security Act entering
into effect. The prohibition of termination of Article 108 Pension Act, should only
apply, in my opinion, to employee members of pension fund directors and not for
the director who is on the board on behalf of the employer. Finally it was concluded
that directors who work based on a contract for services also enjoy the protection
of the prohibitions of notice because of discrimination. This follows from the
21
Danosa ruling, but also from the Equal Treatment Laws that have a broader reach
than just the employment agreement.

19
20
21
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With respect to the general prohibition of termination (as laid down in Article 6
Extraordinary Labor Relations Decree and, after July 1, 2015, in Article 671,
paragraph 1, Book 7, (new) DCC) it is relevant that the exception to the general
prohibition of termination for directors will get a wider scope with the Employment
and Security Act entering into effect. All directors of legal entities for whom Book 2
DCC stipulates that the reinstatement of their employment is not possible, fall under
the exception of Article 671, paragraph 1 under e, (new) Book 7, DCC. The same
applies to directors of foreign comparable legal entities. Last mentioned is a codifica22
tion of the Bennenbroek/Scia ruling in which the codification was formulated slightly
different than the ruling itself. After all, there it was determined that the exception (no permission necessary) also applies to directors of foreign companies, unless
the position of the director substantially differs from the position of directors of
Dutch companies. I cannot think of a situation in which the different formulations
lead to a different outcome (a comparable legal entity in which the position of the
director substantially differs from the position of a Dutch company – for instance
because dismissal at all times is not the norm), but it would have been logical for
the legislator to explain this difference. The enlargement of the scope of the exception
to the general prohibition of termination is not extended to directors who are
employed by another (group) company than the one they are director of. For them,
termination of the employment agreement needs to take place in accordance with
the general rules under employment law: permission from the Employee Insurance
Agency is needed, the subdistrict court is competent and reinstatement of employment is possible.
A recurrent question is to what extent the director, who lost his directorship through
a dismissal decision, but not his employment agreement (for instance because he
is ill), falls under the exception to the general prohibition of termination. In other
words: is notice of termination possible of the employment agreement of the director
who has given notice of his recovery without permission from the Employee
Insurance Agency? As long as parties have not given new substance to the employment agreement, the answer is that notice for termination can be given without
23
this permission. This follows from the Atlantic Nominees ruling. With the loss of
the corporate position as director the question also rises if the former director, as a
result, will be subject to a collective labor agreement or a decision for mandatory
participation in an industry-wide pension fund, for which he was initially excluded
based on his position. Based on the collective labor agreement laws the answer to
this question is in the affirmative, but I am of the opinion that the methodology
of the collective labor agreement law should give way to consistency when it comes
to the position of the former director. After his dismissal as director (provided that
no real substance has been given to the employment agreement that continues),
he will be treated under employment law as if he was a director. There is no reason
to make an exception for this when it comes to collective labor agreement law or
pension law.

22
23

Supreme Court September, 15, 1995, NJ 1996, 234, JAR 1995/213 (Bennenbroek/Scia).
Supreme Court November, 17,1995, NJ 1996, 142 (Atlantic Nominees/Van den Elshout).
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The second exception was also discussed. Parties can agree that the dismissal decision under corporate law will not immediately terminate the employment agreement. This agreement can be reached prior to as well as with the dismissal decision.
The ‘third exception’ (the ‘Timmerman exception’), discussed a lot in literature, is
used regularly in the lower courts, in my opinion wrongly so, for a discussion about
the protection level the director earns. Assuming the third exception in which the
dismissal decision is not considered an act of notice of termination if the directorship
does not play a real role with the performance, leads to the exclusive conclusion, in
my opinion, that the dismissal decision should also not be seen as an act of notice of
termination. The employer/company will still have to perform a separate act of notice
of termination to terminate the contract. It is a misconception, in my opinion,
permission is needed from the Employee Insurance Agency for that notice of
termination. That only becomes relevant if parties have given real substance to the
employment agreement after the corporate termination of the directorship. After all,
the company/employer can simultaneously also, explicitly, give notice of termination
of the employment agreement, in which case the exception to the general prohibition
of termination will apply.
The underlying question is if one can successfully argue that the general prohibition
of termination applies to the director for whom the directorship does not play a real
role for the performance of his work. There is no indication for this in the notes to
the decision to grant an exemption or in the legislative history of Article 671,
paragraph 1, under e, Book 7, (new) DCC. I would like to argue not to make this
distinction either. Book 2 only knows one type of director. In the framework of
directors’ and officers’ liability ‘not real’ directors are also not treated any different
than full directors. I do not see a reason to have the extent of protection under
employment law depend on the facts and circumstances of the case. This would, in
my opinion, lead to too much legal uncertainty about the termination of the
employment agreement with a director. In order to strengthen their negotiating
position most directors will argue with the approaching end of their relationship
that they were no real directors after all. If there is a public need to treat certain
directors fully as employees, the law will have to provide for this. I am of the opinion that the April 15 rulings do not leave room for the third exception. In earlier
cases the Supreme Court explicitly accepted the division between the termination
under corporate law and the termination under employment law (Atlantic Nominees
24
and Mooij Verf/De Waard). The Bartelink/Ciris case was suitable in itself to give a
decision about the situation in which the directorship was not so relevant for the
performance of work. However, the Supreme Court did not mention the possibility
of division at all.
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The scope of the April 15 rulings (when do the rulings apply) was examined, in
addition to the third exception. A common situation is one where the director is
employed by another group company than the one where he is director. A dismissal
decision will in that event not result in the termination of the employment agreement. This already ensues from the fact that the general meeting of the company is
not authorized to represent the employer/company so that the dismissal decision
cannot be seen as an act of notice of termination of the employer. This construction
was furthermore explicitly discussed in the legislative debate on the Management
and Supervision Act. The legislator explicitly explained that Article 132, paragraph 3,
Book 2 DCC, does not apply to the director of a listed company who has an
employment agreement with another company. The Supreme Court also concluded
in the Aeilkema/Omta ruling that one should not pierce the constructions.
Another much-discussed borderline case is the question if the dismissal decision
should also be seen as a termination of the contractual relationship if there is a
contract for services. The opinions are split. It should be said first and foremost that
it already follows from the Bruins/Arrows ruling that employment law does not apply
if there is a contract for services. In line with this, it can be argued that the April 15
rulings explicitly focus on the director who has an employment agreement, and
legislative history (on which the rulings heavily lean) also assumes the employment
agreement. However, the idea behind the April 15 rulings apparently is that the
company which dismisses, also no longer has a need for a contractual relationship.
Shouldn’t that also apply to the contract for services? Compare what I concluded
above with respect to another judgment from the April 15 rulings, namely that the
general meeting is also the authorized body to end the contractual relationship and
that Article 134 (244), Book 2, DCC, are stipulations of representation in that sense.
The general meeting (or the supervisory board if that is the body authorized with
respect to the dismissal) is also authorized with respect to the termination of the
contract for services. It would be logical that the main rule from the April 15 rulings
also applies. There is no consensus yet on this in case law.
It is generally assumed that the dismissal of directors of other legal entities than
private companies with limited liability or public companies do not fall under the
April 15 rulings. It is uncertain whether that assumption is still true in light of the
changes introduced by the Employment and Security Act: associations, cooperatives,
and mutual benefit associations, are considered to be equal on all aspects to private
companies with limited liability or public companies with respect to the position of
the director under employment law. It cannot be explained why a dismissal decision
of an authorized body should not be specified the same way.
A dismissal by the Enterprise Division of the Amsterdam Court of Appeal or the
expiration of a term of appointment does not immediately result in the end of the
employment agreement. After all, there is no dismissal decision, so the April 15
rulings do not apply.
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The most important conclusion is that the importance of the April 15 rulings
should not be overrated. It was not ruled that corporate law always prevails. That
stipulations from Book 2 DCC with an exclusive scope take precedence over stipulations under employment law, is completely in line with the main rule of concurrence.
The dismissal decision is qualified as a legal act with two legal effects: end of the
relationship under corporate law and the notice of termination under employment
law. Nothing more and nothing less. The April 15 rulings say nothing about the level
of employment protection.
An examination of the review of the dismissal decision under corporate and
employment law shows that both set of legal rules influence each other, but that
there is no conflict. Nullification or voidness of the dismissal decision based on
Book 2, DCC, will lead to the act of notice of termination ceasing to exist, and the
employment agreement will considered as not being terminated. If the employment agreement ends through a court decision, then the dismissal decision ceasing
to exist will have no consequences for the terminated employment agreement.
Every now and then this will lead to the court ruling on the termination taking
into consideration the possibility of a nullification of the dismissal decision. If
there are defects under employment law, the dismissal is not affected, but a liability for compensation arises for the company. This is only different if there are nullity
sanctions under employment law. These will affect the notice of termination under
employment law, but leaves the dismissal decision under corporate law intact. With
the review under employment law the requirements under corporate law play a
part when it comes to the assessment of the manifestly unreasonableness of the
dismissal. With the assessment of the dismissal the position under corporate law
provides the details of norms under employment law. This is shown from the review
of the manifestly unreasonableness, the urgent cause and immediacy with dismissal
with immediate effect, and with the termination of the employment agreement.
According to expectations, this will not be different after the Employment and
Security Act comes into effect.
As soon as the director and company make arrangements about the exit, similar
representative issues come up as with the conclusion of the employment agreement
and reaching agreement on the remuneration. It is most logical that the body
authorized to set the remuneration is also authorized to make all arrangements
with respect to the settlement of the relationship, except for the discharge. That is
the exclusive authority of the general meeting of shareholders.
When it comes to the determination of the competent court the competency rules
under corporate law apply nationally (when it concerns subject-matter jurisdiction
as well as territorial jurisdiction). Internationally, the protective stipulations with
respect to the competent court in employment disputes as laid down in European
regulations could take precedence over competence rules under ‘corporate law’. If
parties agree on arbitration, the dual legal relationship clearly shows. The (dismissal)
decision under corporate law cannot be disputed in arbitration; this judgment is
reserved for the regular courts.
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The divisibility of the position of the director clearly shows if a transfer of undertaking takes place. In case of a transfer of undertaking, the director will transfer to
the acquirer as an employee and the directorship stays behind (and can be terminated
through a dismissal decision of the company). In case of bankruptcy the position
of the director is also divisible; a dismissal decision during bankruptcy does not
end the employment agreement. Pursuant to Article 40 Bankruptcy Act, the authority during bankruptcy to give notice to terminate the employment agreements rests
with the bankruptcy trustee. Book 2, DCC, does not expressly set aside Article 40
Bankruptcy Act.
8.7

Final conclusions

The most important rule under corporate law with respect to the legal position of
the director is that the director can be dismissed at any time; the company cannot
be faced with a director it does not want. This basis can also be found in Article 16,
Book 2, DCC: even if the director could have relied on his appointment, this cannot
be enforced against the company. Employment law (dismissal law) that hinders
the dismissal of a director does not fit with this. That is the reason why reinstatement
of employment is not possible for a director and why there is no preventive review
(after all, the general prohibition of termination does not apply to the director).
Each unreasonableness or irregularity of the dismissal is translated into compensa25
tion. After all, the rule is not that it should be possible to dismiss the director at
any time without compensation. That was also never the intention of the legislator.
Only the nullity sanctions with prohibitions of termination seem to interfere with
this. These also apply in part (for instance with prohibitions of termination because
of discrimination) if there is a contract for services. Other prohibitions of termination, such as during illness, do not result in the continuance of the directorship, but
in the continuance of the employment agreement. The company is then not faced
with a director it does not want. After all, the dismissal decision as a director remains
effective. However, the company/employer is faced with an ill employee who
continues to get paid and the company will have to reintegrate him. This will not
always be that easy in practice. The same can be said for some other situations
in which the employee is unfit for work. This does not pose a problem under
corporate law; from a business perspective it is a hassle, but nothing more than that.
When it comes to the system of the law and under corporate law, the current situation is satisfactory when it comes to dismissal protection, in my opinion. This can
also be applied in practice. From an employment point of view or perspective one
can argue against this. For instance, it is not always satisfactory for the sense of
justice that the director does without ‘full’ employment protection. This is especially
true for a director who -in short- has in fact no decision-making power. Think of
the situation in which a director does not really report directly to the shareholder in
a group (see the quote from the last paragraph), but to a manager somewhere else
in the group. The assumption that directors can take care of themselves is too generic,
25

This will not be different after the Employment and Security Act comes into effect.
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in my opinion. After all, that does not apply to every director. On the other hand,
there are plenty of ‘regular’ employees who are assertive, highly educated, have a
high income, and a good position on the job market. In itself, there is nothing against
employment law that is a little less protective for the ‘top’ of the job market (see also
the research of Boot and Aerts described in chapter 1, paragraph 1.3.2). It is unclear
why that has to stop with the director. The director is special because of his formal
position within the company. That the director usually earns a higher than modal
salary and belongs to the group of employees who are articulate, does not per
definition sets him apart from other employees. Uniken Venema wrote in 1969:
‘The position of a director of a 100% subsidiary is hardly any different than the position
26
of a department head (…)’ . This is also true for the ‘functional director’ described
27
by Van Uden . This can also be relevant for the flexible private company with limited
liability (the so-called Flex-BV); after all the authority to issue instructions of the
general meeting or special groups can be very wide. In that case the director is in
fact nothing more than a senior manager or a branch manager. Still, he is burdened
with the heavy liability of the directorship and the relatively light employment
termination law. Determining based on the factual circumstances which director is
‘real’ and which director is not could perhaps lead to a satisfactory solution in some
cases. On the other hand, it is not clear for parties beforehand how their legal
relationship should be interpreted and how this can be terminated. This is undesirable, especially from the perspective of legal certainty.
It could be a solution to declare the entire employment law applicable to directors
of private companies with limited liability in a group or of flexible private companies with limited liability. After all, the ‘borderline cases’ always concern that
type of director. In that scenario, directors of listed companies will fall outside the
employment law; directors of a group company or a flexible private company with
limited liability will then fully fall under the employment law and all directors
that are in-between will enjoy a lighter level of protection (no general prohibition
of dismissal and no possibility of a reinstatement of employment). This solution
leads to more fragmentation. A more unambiguous solution is that parties can choose
themselves if employment law is applicable to their relationship. Directors of a group
company already have that possibility; parties can choose whether the director of a
group company will enjoy full protection under employment law by having him enter
into employment with another group company than the one he is director of. Other
directors do not have that possibility. A legislative change to effectuate this is simple; a
paragraph could be added to Article 615, Book 7, DCC, which says that Title 10 of Book 7
is directory law for directors. Parties are then able to contract out of employment
28
protection and other ‘unnecessary’ regulations. Such a measure is not necessary, in
my opinion. When it comes to employment protection the position of the director can
be dealt with in practice. I also see no reasons dogmatically to exclude the director from
employment protection, as stated above.

26
27
28
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Uniken Venema 1969, p. 268/269.
Van Uden 2006 and chapter 6, paragraph 6.2.4.
See Verburg 2005.
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However, an obligation for the company to provide information with the appointment of a director could be considered. Especially when there is a ‘functional’ director (think of the director who was employed as a regular employee for much longer)
it should be clear that his appointment will have consequences for his legal position.
The refusal to accept the directorship should then not be able to lead to the dismissal from the existing position. Such an obligation to provide information, linked to,
for instance, a legal obligation for the company to reimburse the costs for a directors’
and officers’ liability insurance, should offer sufficient guarantees for the functional
or ‘not real’ director.
Employment law also does not interfere with corporate law when it comes to
appointment and remuneration. Quite the opposite, corporate law sometimes
interferes with employment law, as is the case, for instance, with the privacy of
the director versus the disclosure obligation of the company. One of the examples
that was mentioned with the formation of the corporate governance code to
argue that employment law interferes is the provisions on succession of fixed-term
employment contracts. Employment law prevents that a director can have several
employment agreements for four years (coinciding with the appointed term). This
is strictly correct and a hindrance. However, practice also shows that parties
rarely choose a contract for four years with the first appointed term.
The dual legal position of the director remains problematic. Dogmatically, corporate law and (employment) agreement law do not fit very well with each other. This
is not so much because of the protection under employment law interfering with
corporate law, but rather because there are several bodies within the company that
have representative authority when it comes to appointment, remuneration, dismissal and concluding contracts with the director. Legislative history and case law
show that there is little attention for, and sometimes even little insight in, the
methodology of Book 2 and Book 7, DCC, and the relationship between corporate
law and property law, more specifically the law of contracts. The conflicting representative authorities are hard to reconcile with each other. Concurrence rules can
offer a solution in specific cases, but do not offer a balanced, dogmatic system. I am of
the opinion that a more structured clarity is desirable, without disrupting the checks
and balances between the different bodies of the company too much. The appointment decision, remuneration decision, and dismissal decision are decisions with
direct external effect. A unilateral legal act with direct effect against third parties.
This is less interesting with respect to the dismissal decision because the notice
of termination (the most used method to dismiss a director) is also a unilateral legal
act. When it comes to the appointment and remuneration there is indeed an interest
conflict. After all, concluding an agreement and reaching an agreement on wages is a
bilateral legal act. The appointment and remuneration decision should be a decision
with indirect external effect; this could prevent a lot of uncertainty. Another option
would be to provide for the entire legal relationship through Book 2, DCC, and to
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accept that there is no contractual component. I am of the opinion that this solution
would lead to dogmatic clarity, but is too far from the practice. After all, there will
also be agreements with the director about the conditions of his appointment; this is
a dual process that cannot be laid down in a unilateral decision.
There are different theories on the interpretation of the legal relationship between
the company and the director. One speaks of a dual legal relationship, a mixed legal
29
relationship, a colored legal relationship or a dual linked legal relationship. Interpreting the relationship is not per definition a theoretical exercise. If the relationship
between director and company is seen as a mixed legal relationship, the rules under
employment law would always take precedence, pursuant to Article 610, paragraph 2,
30
Book 7, DCC through the mutatis mutandis clause of Article 216, Book 6, DCC. Most
31
corporate law attorneys do not find this an acceptable consequence. In connection
with the April 15 rulings it has been argued that it clearly shows from that ruling that
the Supreme Court puts corporate law first. I am of the opinion that there is a dual
legal relationship with the commencement and termination. With respect to the
remuneration I would say that there is a dual legal relationship in which the contractual rules take precedence.

29
30

31

372

See chapter 1, paragraph 1.4.
See chapter 1, paragraph 1.4.1 and chapter 3, paragraph 3.4 which extensively discusses how the
rule of Article 610, paragraph 2, Book 7, DCC, that pertains to mixed agreements, can also be applied
to mixed legal relationships, in my opinion.
See for instance Timmerman 1985, p. 6 and Timmerman 1991, p. 191.
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In dit register verwijzen de nummers achter de trefwoorden naar de paragrafen
Aanzegverplichting
Absolute competentie
Algemene vergadering van aandeelhouders
– bijeenroeping
– besluitvorming
– instructiebevoegdheid
– oproeping
– raadgevende stem
Arbeidsovereenkomst
– voor bepaalde tijd
– arbeid
– eenzijdige wijziging
– gezagsverhouding
– herstel
– loon
– onder ontbindende voorwaarde
– onder opschortende voorwaarde
– met andere vennootschap
Arbitrage
Bedenktermijn
Beëindigingsovereenkomst
Benoeming
–aanvaarding van
– bij akte van oprichting
– bij besluit
– door de Ondernemingskamer
– in de zin van artikel 30 WOR
– gebreken
Besluit
– direct externe werking
– benoemingsbesluit

2.2.2.5, 6.1.1, 6.2.5
6.10.1
6.3.1
6.3.1
1.3.5, 6.2.4, 6.4.2, 6.4.3
6.3.1
4.3.2.1, 6.3.1
2.2.2.5, 4.3.2.1, 6.1.1, 6.2.5
1.3.3
5.5.2
1.3.5
2.2.2.2, 2.2.2.5, 2.3.5.3,
6.4.2, 6.4.3
1.3.4
4.3.2.1
4.3.2.1
6.2.2, 6.2.5
6.10.3
2.2.2.5, 6.4.1, 6.9
6.9
1.2.3, 4.2.1.1, 4.2.1.3
4.2.1.2
4.2.1.1
4.2.1.3
4.2.1.1
4.3.2.1
1.2.3, 4.2.1.1, 5.3.1.1, 5.4.1,
5.5.2.3, 5.5.3, 6.1.1
zie Benoeming
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– bezoldigingsbesluit
– ontslagbesluit
Bestuurder
– in de zin van de WOR
Bevoegd orgaan
– aangaan arbeidsovereenkomst
– nemen benoemingsbesluit
– nemen bezoldigingsbesluit
– indienen ontbindingsverzoek
– nemen ontslagbesluit
– sluiten beëindigingsovereenkomst
Bezoldiging
– bevoegd orgaan
– beleid
– definitie
Change of control
Corporate governance

Zie Bezoldiging
zie Ontslag
4.2.1.1
4.2.2.3
4.2.1.1
5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.3.1
6.1.1, 6.7
6.1.1
6.9.2
5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.3.1
5.2, 5.4.2.2
5.2
5.5.2.3
1.2.4, 2.3.6.1, 2.3.6.2,
4.2.1.1, 5.3.3

Dividenduitkering
– goedkeuring besluit tot
Doorkruisingsleer

6.4.2, 6.4.3
3.3.4

Enquête

4.2.1.3, 5.6, 6.2.5

Faillissement
Fusie
– juridische fusie

zie: Ontslag

Gemengde overeenkomst

3.4

Hoorplicht

zie: Ontslag

Instructiebevoegdheid

zie: Algemene vergadering
van aandeelhouders

6.11.4

Managementovereenkomst
– aangaan
– opzeggen

4.2.2.2
6.2.5

Ondernemingsraad
– adviesrecht ex art. 25 WOR
– adviesrecht ex art. 30 WOR
– standpuntbepalingsrecht

4.2.1.1
4.2.1.1, 6.5
4.2.1.1
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Ontbinding
– van de arbeidsovereenkomst
– bevoegd orgaan
– bevoegde rechter
Ontslag
– besluit
– bevoegd orgaan
– door de bestuurder zelf
– in de zin van artikel 30 WOR
– tijdens faillissement
– hoorplicht
– door de Ondernemingskamer
– raadgevende stem
– redelijke grond
– vergoeding
– vergunning
Opdrachtovereenkomst
Opzegging
– termijn
– kennelijk onredelijkheid
– op staande voet
Opzegverbod
– algemeen (art. 6 BBA en 6:671 (nieuw) BW)
– wegens ziekte
– op grond van art. 108 lid 4 PW
– wegens discriminatie
Overgang van onderneming
– opzegverbod wegens
– positie bestuurder na
Raad van commissarissen
– tot benoeming bevoegd orgaan
– bevoegheid bezoldigingsbesluit
– tot ontslag bevoegd orgaan
Rechtsbetrekking
– gemengde rechtsbetrekking
– dubbele rechtsbetrekking
– gekleurde rechtsbetrekking
Redelijkheid en billijkheid
– vennootschapsrechtelijke
– derogerende werking
Relatieve competentie

6.7
6.1.1, 6.2.6
6.10
6.3.1
6.1.1
6.8
6.5
6.2.6
6.3.1, 6.3.2
6.2.5
4.3.2.1, 6.3.1, 6.3.2
6.4.3
6.7, 6.4.2, 6.4.3
zie: Opzegverbod, algemeen
zie: Managementovereenkomst
6.4.1
6.4.2
6.6
6.2.2
6.2.2
6.2.2
6.2.2
6.11
6.11.3
6.11.2

4.2.1.1
5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.3.1
6.3.1
1.4.1
1.4.3
1.4.2
6.3.1
5.5.2.2, 5.5.2.3
6.10.2
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Samenloop
– definitie
Standpuntbepalingsrecht ondernemingsraad
Variabele beloning
– bezoldiging
– aanpassing
– terugvordering (claw back)
Vennootschappelijk belang
Verantwoordingsverplichting
Vertegenwoordiging
– bij besluit
– vertegenwoordigingsbevoegdheid

Wanbeleid

422

3.2
zie: Ondernemingsraad

5.2
5.5.2.3
5.5.2.3
6.4.2, 6.4.3
5.5.2.3
zie: Besluit, direct externe
werking
4.2.1.1, 4.2.2.3, 5.3.1.1, 5.3.2.1,
5.3.3.1, 5.4, 6.1.1, 6.9.2
zie: Enquête
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Soms met enige wanhoop maar vooral met veel plezier heb ik dit promotieonderzoek
gedaan. Ik ben dank verschuldigd aan mijn promotor Evert Verhulp. Zonder zijn
grenzeloze enthousiasme (voor alles, maar voor het arbeidsrecht in het bijzonder)
was ik nooit aan dit project begonnen. Zonder mijn copromotor Ronald Beltzer was ik
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