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 Mr. M.L.G. Otto 1   Praktijk 

 Wet Bestuur en Toezicht en de Wwz: een 
arbeidsrechtelijk rentree van de bestuurder van een 
beursvennootschap gewenst?

 TRA 2017/48     

    Art. 2:132 lid 3 BW  bepaalt dat de overeenkomst van 
een bestuurder van een beursvennootschap die ziet 
op de te verrichten arbeid niet kan worden aange-
merkt als een arbeidsovereenkomst. Deze bepaling 
lijkt te zijn geïntroduceerd uit het oogpunt van cor-
porate governance. Gelet op de wijzigingen die de 
Wwz met zich mee heeft gebracht is art. 2:132 lid 
3 BW echter niet nodig om het beoogde doel te be-
reiken. Nu er onvoldoende rechtvaardiging is om 
de statutair bestuurder van een beursvennootschap 
buiten het arbeidsrecht te plaatsen, is het wenselijk 
om voornoemd artikel te schrappen.     

  1.  Inleiding   

 De rechtspositie van de statutair bestuurder kenmerkt zich 
door de aanwezigheid van een dubbele rechtsbetrekking 
met de vennootschap aan wie hij verbonden is. Enerzijds 
is er de rechtspersoonlijke verhouding, anderzijds is er de 
contractuele relatie gericht op de te verrichten arbeid van 
de bestuurder. Normaliter kan deze contractuele relatie 
zowel een arbeidsovereenkomst als een overeenkomst van 
opdracht zijn. Met invoering van de  Wet Bestuur en Toezicht  
op 1 januari 2013 is deze keuzemogelijkheid bij bestuur-
ders van beursvennootschappen echter uitgesloten met 
de introductie van  art. 2:132 lid 3 BW.  Op grond van deze 
bepaling kan de overeenkomst van een bestuurder van een 
beursvennootschap namelijk niet worden aangemerkt als 
arbeidsovereenkomst. Het doel van deze uitsluiting is het 
voorkomen dat een falend bestuurder met een beroep op 
zijn arbeidsovereenkomst een (te) hoge ontslagvergoeding 
kan bepleiten bij de rechter. 2    Deze bepaling lijkt met name 
te zijn ingevoerd uit het oogpunt van corporate governance, 
meer in het bijzonder de aanbevelingen van de  Nederlandse 
Corporate Governance Code  (hierna ‘de Code’). De vraag is 
echter of art. 2:132 lid 3 BW nog wel nodig is om deze doelen 
na te streven: met de invoering van de Wwz is het arbeids-
recht – met inbegrip van de ontslagvergoedingen en de ke-
tenregeling – ingrijpend gewijzigd. Deze bijdrage gaat in op 
de vraag of met invoering van de Wwz  art. 2:132 lid 3 BW  
overbodig is geworden en of het vanuit het oogpunt van het 
arbeidsrecht en de beginselen van corporate governance 
niet wenselijk is om de statutair bestuurder van de beurs-
vennootschap de mogelijkheid te geven om zich binnen de 
reikwijdte van het arbeidsrecht te plaatsen.     

  1  Mr. M.L.G. Otto is advocaat bij Van Iersel Luchtman N.V. 
  2  Kamerstukken II 2009/10, 31763, 10, p. 2. 

  2  In hoeverre bereikt art. 2:132 lid 3 BW nog 
haar beoogde doel na invoering van de 
Wwz?   

 De  Wet Bestuur en Toezicht  heeft tot doel om de bruikbaar-
heid en de flexibiliteit van de NV en BV als rechtsvorm te 
vergroten evenals de kwaliteit van het bestuur en het in-
terne toezicht. 3    Wegens de mogelijkheid om als falend be-
stuurder met een arbeidsovereenkomst een hoge ontslag-
vergoeding te krijgen, is besloten om de bestuurder van een 
beursvennootschap uit te zonderen van het arbeidsrecht. 
Dit was namelijk niet in overeenstemming met de breed 
geaccepteerde normen van de Code. 4     Best practice  bepaling 
II.2.8 adviseerde immers om maximaal een ontslagvergoe-
ding van één jaarsalaris toe te kennen. 5      

  Art. 2:132 lid 3 BW  lijkt dus met name ingegeven te zijn door 
het belang van corporate governance. Corporate governance 
omvat het geheel aan regels en factoren dat bepalend is voor 
de machtsverhoudingen, het bestuur en toezicht binnen 
(in het bijzonder grote) beursgenoteerde ondernemingen. 6    
Deze regels en factoren worden geacht de kwaliteit van het 
ondernemingsbestuur te beïnvloeden. Het idee is namelijk 
dat als de machtsverhoudingen binnen de onderneming 
goed zijn gestructureerd en er voldoende handvaten zijn 
voor goed bestuur, de kans kleiner is dat het bestuur zich 
onzorgvuldig gaat gedragen of dat hij zijn eigen belangen 
nastreeft in plaats van de belangen van de stakeholders 
die zijn betrokken bij de vennootschap. Goede corporate 
governance is dan ook met name van belang voor beurs-
genoteerde ondernemingen. De reden hiervoor is dat een 
beursgenoteerde onderneming meestal een wijd verspreid 
aandelenbezit heeft. Dit heeft tot gevolg dat de algemene 
vergadering – wat nu eenmaal het orgaan bij uitstek is om 
een bestuurder op zijn gedrag aan te spreken – vaak slag-
kracht mist, nu er niet één aandeelhouder is die voldoende 
macht of informatie heeft om zelfstandig invloed uit te oe-
fenen op het bestuur. 7    Hierdoor is er een bovengemiddelde 
behoefte aan een ondernemingsklimaat dat goed bestuur 
bevordert. Een bekend voorbeeld van een  corporate gover-
nance  maatregel om goed bestuur te bevorderen is de wet-

  3  Kamerstukken I 2010/11, 31763, C, p. 1. 
  4  Kamerstukken II 2009/10, 31763, 10, p. 1. 
  5  Met ingang van 8 december 2016 is de nieuwe versie van de Corporate 

Governance Code in werking getreden. Ook de nieuwe Code schrijft voor 
dat een beëindigingsvergoeding maximaal één jaarsalaris mag bedragen. 
Deze aanbeveling is terug te vinden in best practice bepaling 3.2.3. 

  6  W.W. de Nijs Bik, De structuurvennootschap. Bestuur, toezicht en corporate 
governance, Deventer: Kluwer 2013, p. 107. 

  7  S. Douma & H. Schreuder, Economic approaches to organizations, Harlow: 
Pearson 2013, p. 138. 
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telijke verplichting om bij structuurvennootschappen een 
Raad van Commissarissen te benoemen.   

 Vanuit het oogpunt van corporate governance zijn buiten-
sporig hoge ontslagvergoedingen inderdaad onwenselijk. 
Bij een zeer hoge ontslagvergoeding worden namelijk de 
gevolgen van ontslag als sanctie verzacht en wordt (ook) een 
falend bestuurder feitelijk beloond voor zijn verrichtingen. 
Door de verzachting van de gevolgen van zijn ontslag zijn 
er minder prikkels voor een rationeel handelend bestuurder 
om zich zorgvuldig te gedragen. Onder het arbeidsrecht dat 
gold vóór 1 juli 2015 waren de toegekende ontslagvergoe-
dingen in de meeste gevallen inderdaad niet in lijn met  best 
practice  bepaling II.2.8 van de Code. Door de  kantonrech-
tersformule  vielen ontslagvergoedingen namelijk vaak ho-
ger uit dan de aanbevolen ontslagvergoeding van maximaal 
één jaarsalaris.   

 Naast de hoge ontslagvergoedingen die de wetgever heeft 
proberen te voorkomen met  art. 3:132 lid 3 BW  is er ove-
rigens ook nog een ander onderdeel van het arbeidsrecht 
dat in strijd was met de Code: de oude ketenregeling.  Best 
practice  bepaling II.1.1 beval aan om een bestuurder tel-
kens voor een periode van vier jaar te benoemen. 8    Dit zou 
echter voor een bestuurder met een arbeidsovereenkomst 
worden verhinderd, omdat een tweede benoeming voor 
vier jaar reeds in een arbeidsovereenkomst voor onbe-
paalde tijd zou resulteren op grond van  art. 7:668a  BW 
(oud).   

 Echter, met invoering van de Wwz is het arbeidsrechte-
lijke landschap grondig veranderd. Behoudens de situatie 
dat werkgever zich schuldig maakt aan ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten is de mogelijkheid om een ontslagver-
goeding te verkrijgen beperkt tot de wettelijke transitie-
vergoeding. Van een situatie waarbij een falend bestuurder 
met een arbeidsovereenkomst in de hand een hoge ontslag-
vergoeding kan claimen bij de kantonrechter is geen sprake 
meer. Nu het onwaarschijnlijk is dat de statutair bestuurder 
van een beursvennootschap minder verdient dan € 77.000, 
bedraagt deze vergoeding maximaal één jaarsalaris. Deze 
vergoeding valt dus aanmerkelijk lager uit dan de  kanton-
rechtersformule . Sterker nog: deze komt zelfs overeen met 
het nu geldende art. 3.2.3 van de Code. Daarnaast is de 
werkgever géén transitievergoeding verschuldigd als de 
statutair bestuurder zich schuldig maakt aan ernstig ver-
wijtbaar handelen of nalaten. De transitievergoeding lijkt 
dan ook een ideaal compromis te zijn tussen het belang van 
de onderneming om de bestuurder geen perverse prikkels 
te geven om zich onzorgvuldig te gedragen en het belang 
van de bestuurder om – net als reguliere werknemers – ge-
compenseerd te worden voor de gevolgen van een gedwon-
gen ontslag en om financieel begeleid te worden van werk 
naar werk.   

  8  Ook de aanbeveling ten aanzien de benoemingstermijn is in de nieuwe 
code opgenomen. Deze is terug te vinden in best practice bepaling 2.2.1. 

 Als in een situatie de statutaire bestuurder een billijke ver-
goeding kan claimen acht ik dat overigens in principe niet 
bezwaarlijk. Dit is immers een (immateriële) schadever-
goeding wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 
van de werkgever en hangt niet noodzakelijkerwijs samen 
met een falend statutair bestuurder. De nadruk ligt dus op 
het bestraffen van de werkgever. Vanuit het perspectief 
van corporate governance is er dan ook geen bezwaar te-
gen een dergelijke (schade)vergoeding: de kans op onzorg-
vuldig gedrag van de statutair bestuurder wordt hierdoor 
niet vergroot. Deze gedachte vindt steun in de versie van de 
Code uit 2008, die uitging van de situatie dat een statutair 
bestuurder bij een beursvennootschap nog wél een arbeids-
overeenkomst kon hebben. In  best practice  bepaling II.2.8. 
was opgenomen dat de ontslagvergoeding twee jaarsala-
rissen mag bedragen in geval van een kennelijk onredelijk 
ontslag. Een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk 
ontslag was verschuldigd als het ontslag was gegeven in 
strijd met algemeen aanvaarde normen van goed werkge-
verschap. 9    De uitzonderingsmogelijkheid in de oude versie 
van de Code maakt duidelijk dat bij laakbaar gedrag van de 
werkgever de ontslagvergoeding hoger mag zijn. Hoewel 
de beoordelingsmaatstaf bij het toekennen van een billijke 
vergoeding anders is dan bij schadevergoeding wegens ken-
nelijk onredelijk ontslag ligt ook bij de billijke vergoeding 
het accent op de werkgever die heeft gehandeld in strijd met 
wat van hem verwacht mag worden als goed werkgever. Dat 
in de praktijk bestuurders van beursvennootschappen vaak 
worden ontslagen zonder dossier en dat dit onder het hui-
dige arbeidsrecht vaak een billijke vergoeding tot gevolg zal 
hebben, maakt dus nog niet noodzakelijkerwijs dat de ver-
goeding niet in lijn is met de Code.   

 Naast de transitievergoeding sluit ook de nieuwe ketenre-
geling goed aan op  best practice  bepaling 2.2.1 van de Code, 
nu het op grond van  art. 7:668a lid 7 BW  mogelijk is om tel-
kens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een 
duur van vier jaar af te sluiten zónder dat er een arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Hier dient 
men er echter wel op bedacht te zijn dat er niet meer dan 
drie arbeidsovereenkomsten achter elkaar kunnen worden 
gesloten als er geen onderbreking van méér dan zes maan-
den plaatsvindt. Het enige nadeel van de Wwz ten opzichte 
van het oude recht is dat het bij een bestuurder met vol-
doende anciënniteit in beginsel niet meer mogelijk is om 
de arbeidsovereenkomst van rechtswege te laten eindigen 
zonder dat een ontslagvergoeding is verschuldigd. Echter, 
nu de transitievergoeding voldoet aan de aanbeveling van 
de Code lijkt dit niet bezwaarlijk.   

 Er kan worden dan ook geconcludeerd dat de wijzigingen 
die de Wwz met zich mee heeft gebracht eigenlijk de wind 
uit de zeilen van  art. 2:132 lid 3 BW  heeft genomen. Het doel 
was immers dat een falend bestuurder met een arbeidsover-
eenkomst in de hand geen hoge ontslagvergoeding meer 
kon claimen, omdat dit in strijd was met de algemeen aan-

  9  HR 27 november 2009,  JAR 2009/305 . 

T2b_TRA_1705_bw_V03.indd   10T2b_TRA_1705_bw_V03.indd   10 5/2/2017   4:48:00 PM5/2/2017   4:48:00 PM



11Afl. 5 - mei 2017TRA  2017/48

Praktijk EEN ARBEIDSRECHTELIJK RENTREE VAN DE BESTUURDER VAN EEN BEURSVENNOOTSCHAP GEWENST?

vaarde normen van de Code. De transitievergoeding heeft 
dit bezwaar inmiddels weggenomen. Daarnaast is de nieu-
we ketenregeling ook in overeenstemming met de Code. Om 
die reden zijn er vanuit het perspectief van de normen van 
de Code geen bezwaren meer tegen de toepasselijkheid van 
het arbeidsrecht in geval van een statutair bestuurder van 
een beursvennootschap.     

  3.  De statutair bestuurder van de 
beursvennootschap: een rentree in het 
arbeidsrecht?   

 Uit het voorgaande blijkt dat  art. 2:132 lid 3 BW  niet meer 
nodig is om het beoogde doel van de wetgever te realise-
ren en dat ook de ketenregeling inmiddels voldoet aan de 
Code. Het schrappen van het artikel heeft echter tot gevolg 
dat  Titel 10  van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek weer in-
tegraal van toepassing is op de bestuurder van een beurs-
genoteerde vennootschap. Een relevante vraag is of er een 
andere rechtvaardiging is om de statutair bestuurder buiten 
de reikwijdte van het arbeidsrecht te plaatsen. Indien deze 
vraag bevestigend wordt beantwoord, ligt het in de rede 
om art. 2:132 lid 3 BW ongewijzigd in stand te laten; bij een 
ontkennende beantwoording is het laten vervallen van deze 
bepaling aangewezen, nu in dat geval geen legitiem doel 
aanwezig is voor het onderscheid dat wordt gemaakt ten 
opzichte van “reguliere” werknemers.   

 De meest gehoorde kritiek in de literatuur op de toepassing 
van het arbeidsrecht op een statutair bestuurder (van een 
beursvennootschap) is gelegen in de ongelijkheidscompen-
satie die het arbeidsrecht beoogt te bewerkstelligen. Deze 
beschermingsgedachte zou niet of in mindere mate pas-
sen bij de positie van een statutair bestuurder. Wellicht het 
meest bekende voorbeeld van deze kritische geluiden is 
het preadvies van Van der Heijden en Noordam. 10    Volgens 
hen is de statutair bestuurder niet de zwakke werknemer 
waarop een groot aantal van de beschermende wetsbepa-
lingen zich richten en is de arbeidsrechtelijke bescherming 
met name bij grote ondernemingen niet of slechts beperkt 
nodig. Hoewel ik het eens ben met de stelling dat een statu-
tair bestuurder van een beursvennootschap geen “klassiek” 
werknemer is, betekent dit mijns inziens niet dat er dan ook 
geen sprake is van ongelijkheid tussen de statutair bestuur-
der van een beursvennootschap en de beursvennootschap 
zelf. Ook een statutair bestuurder is in juridische zin onge-
lijkwaardig en dus afhankelijk van de beursvennootschap. 
Hij kan immers te allen tijde worden ontslagen ( art. 2:134  
BW) en derhalve heeft de beursvennootschap feitelijk ook 
de macht om instructies te geven. Vanuit een zuiver juri-
disch oogpunt heeft dus ook een statutair bestuurder in 
meerdere of mindere mate behoefte aan bescherming. Dat 
hij is belast met het besturen van de vennootschap en hier-
voor meestal een in verhouding hogere vergoeding krijgt 
dan een reguliere werknemer, maakt dit voor mij nog niet 

  10  P.F. van der Heijden & F.M. Noordam, ‘De waarde van het Sociaal Recht’, 
Handelingen NJV 2001, p. 96-97 en p. 120-122. 

anders. Een statutair bestuurder zal vaak in economische 
zin afhankelijk zijn van het loon dat hij ontvangt van de 
beursvennootschap als primaire bron van inkomen. Dit 
terwijl een statutair bestuurder in principe conform het 
vennootschapsrechtelijke uitgangspunt te allen tijde kan 
worden ontslagen. Ook wegens deze financiële afhankelijk-
heid heeft een statutair bestuurder belang bij bescherming. 
Hoewel de toepasselijkheid van het arbeidsrecht nagenoeg 
geen verandering brengt in de mogelijkheid om de bestuur-
der te ontslaan (waarover later in deze bijdrage meer), krijgt 
hij hierdoor wel in andere zin een hogere mate van bescher-
ming. Zo kan een statutair bestuurder bijvoorbeeld onder 
omstandigheden een billijke vergoeding vorderen ten laste 
van zijn werkgever en kan hij indien nodig aanspraak ma-
ken op bepaalde vormen van sociale zekerheid.   

 Los hiervan moet ook niet uit het oog worden verloren dat 
het arbeidsrecht niet enkel en alleen is geïntroduceerd van-
uit de visie om een “zwakke" werknemer tegen een “sterke” 
werkgever te beschermen. Het arbeidsrecht heeft daarnaast 
een ordeningsfunctie. Het arbeidsrecht heeft namelijk ook 
als doel om de belangentegenstellingen tussen werkgevers 
en werknemers te reguleren. 11    Ook Jacobs onderkent dat het 
arbeidsrecht een bijdrage levert aan de betrouwbare or-
ganisatie van de arbeidsmarkt en zorgt voor duidelijkheid 
in de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen werk-
gever en werknemer. 12    Dit noemt hij de  Ordnungsfunktion . 
Deze ordeningsfunctie van het arbeidsrecht kan bijdragen 
aan de kwaliteit van de corporate governance door het re-
guleren van de belangentegenstelling tussen de werkgever 
(lees: beursvennootschap) en de werknemer (lees: statutair 
bestuurder) en het geven van prikkels aan de statutair be-
stuurder om zich zorgvuldig te gaan gedragen. Om die re-
den kan het arbeidsrecht juist een meerwaarde hebben voor 
een beursgenoteerde onderneming met een wijd verspreid 
aandelenbezit. Zoals wij namelijk eerder zagen is in derge-
lijke gevallen een goede structuur van vitaal belang voor 
een gezonde onderneming. Voorbeelden van (dwingend) 
arbeidsrecht dat in meerdere of mindere mate invloed heeft 
op (de kwaliteit van) het bestuur zijn het gesloten stelsel van 
ontslag en de mogelijkheid om de transitievergoeding kwijt 
te raken door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Hoe-
wel een statutair bestuurder zich naar alle waarschijnlijk-
heid niet enkel en alleen zorgvuldig zal gedragen doordat 
hij anders geen transitievergoeding ontvangt, is het wel een 
positieve stimulans binnen het stelsel van regels en factoren 
dat op het bestuur invloed uitoefent.   

 Naar mijn mening is er slechts één gerechtvaardigde reden 
te bedenken om de toepasselijkheid van het arbeidsrecht 
voor een statutair bestuurder uit te sluiten. Dit is het geval 
indien de arbeidsrechtelijke bescherming van de bestuur-
der in voorkomende gevallen kan leiden tot het onbestuur-

  11  W.H.A.C.M. Bouwens, M.S. Houwerzijl & W.L. Roozendaal, H.L. Bakels, 
Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2013, p. 17-18. 

  12  A.T.J.M. Jacobs, ‘Kleine Mythologie van de ongelijkheidcompensatie’, in: 
Ongelijkheidscompensatie als roode draad in het recht, Liber Amicorum voor 
prof. mr. M.G. Rood, Deventer: Kluwer 1997, p. 72-73. 
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baar worden van de onderneming of tot het veroorzaken 
van een disbalans. In dat kader is met name van belang dat 
de vennootschap de zittende bestuurder te allen tijde kan 
ontslaan. Hiervoor is het nodig dat het ontslag juridisch ge-
zien mogelijk is (de formele mogelijkheid tot ontslag), maar 
ook dat er geen feiten of omstandigheden aanwezig zijn die 
het juridisch mogelijke ontslag dermate onaantrekkelijk 
maken dat het ontslag feitelijk alsnog wordt belemmerd (de 
materiële mogelijkheid tot ontslag). Een voorbeeld van een 
feitelijke belemmering van het ontslag is dat de kosten die 
met ontslag gaan gepaard zó hoog zijn, dat het juridisch mo-
gelijke ontslag van de bestuurder feitelijk toch te bezwaar-
lijk is voor de onderneming.   

 De vraag is dan ook in welke mate het huidige ontslagrecht 
de vennootschap belemmert om de bestuurder te allen tij-
de te ontslaan. Ook onder de Wwz blijft het uitgangspunt 
dat een vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit tevens het 
arbeidsrechtelijke ontslag tot gevolg heeft. 13    Dit is slechts 
anders als er een wettelijk opzegverbod aan de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst in de weg staat of als partijen 
anders zijn overeengekomen. Hoewel ook in geval van een 
statutair bestuurder een redelijke grond is vereist voor be-
eindiging van de arbeidsovereenkomst, wordt de beëindi-
ging niet preventief getoetst door het UWV of de kanton-
rechter (art. 7:671 lid 1 sub e BW). De vennootschap kan de 
werknemer dus “gewoon” ontslaan. Als achteraf blijkt dat er 
geen redelijke grond was om tot beëindiging over te gaan, 
kan de statutair bestuurder de kantonrechter alleen verzoe-
ken om een billijke vergoeding toe te kennen (art. 7:682 lid 
3 sub a BW). Herstel van de arbeidsovereenkomst verzoeken 
is immers niet mogelijk. Met uitzondering van de situatie 
van een zieke statutair bestuurder kan een vennootschap 
een statutair bestuurder dus ook vanuit arbeidsrechtelijke 
invalshoek te allen tijde ontslaan.   

 Het zal overigens niet vaak voorkomen dat een statutair be-
stuurder recht heeft op een billijke vergoeding wegens het 
ontbreken van een redelijke grond. In de meeste gevallen zal 
een vennootschap de statutair bestuurder willen ontslaan 
in het kader van een veranderende koers of tegenvallende 
resultaten. Deze ontslagredenen die specifiek zijn voor een 
statutair bestuurder lijken op basis van de reeds gewezen 
jurisprudentie te kunnen worden ondergebracht bij de h-
grond. Zo is de redelijke grond van art. 7:669 lid 3 sub h BW 
reeds succesvol toegepast in geval van een (onoverbrugbaar) 
verschil van inzicht over onder andere het te voeren beleid, 14    
de ondernemings- en managementstructuur 15    en bij tegen-
vallende financiële resultaten. 16    Ik verwacht overigens niet 
dat een beursvennootschap bij het nemen van de beslissing 
over het geven van ontslag zich al te veel laat beïnvloeden 
door het mogelijke risico dat een billijke vergoeding kan 
worden toegekend. De hoogte van de billijke vergoedingen 

  13  HR 15 april 2005,  JAR 2005/117  (Eggenhuizen/Unidek Volumebouw) en HR 
15 april 2005,  JAR 2005/153  (Ciris/Bartelink). 

  14   Kamerstukken II 2013/14, 33818, 7 , p. 130. 
  15  Rb. Noord-Holland 13 juli 2016,  JAR 2016/226 . 
  16  Rb. Rotterdam 3 juni 2016,  JAR 2016/179 . 

die tot op heden zijn toegekend door de rechtbank zijn nog 
te laag om hier aanleiding toe te geven. 17    Feitelijke belem-
mering van het ontslag lijkt dan ook onwaarschijnlijk.   

 Zoals ik zojuist aangaf wordt de arbeidsovereenkomst niet 
beëindigd door het vennootschapsrechtelijke ontslag als de 
statutair bestuurder zijn werkzaamheden niet kan verrich-
ten als gevolg van ziekte. Op het eerste gezicht lijkt de ont-
slagbescherming bij ziekte het belang van de vennootschap 
bij beëindiging te doorkruisen. Naar mijn mening behoeft 
deze gedachte enige nuance. Ongeacht of er sprake is van 
ziekte of niet zal het vennootschapsrechtelijke ontslag tot 
gevolg hebben dat de bestuurder van zijn statutaire functie 
wordt ontheven. Dit betekent dat de rol van de bestuurder 
als bevoegd vertegenwoordiger van de vennootschap tot 
een einde komt en er een nieuwe vertegenwoordiger in 
zijn plaats kan worden benoemd. De bestuurbaarheid van 
de onderneming komt dus met het voortbestaan van de 
arbeidsovereenkomst niet in het gedrang. Als de vennoot-
schap vervolgens toch ook de arbeidsrechtelijke banden 
met de (inmiddels titulaire) directeur wil verbreken, dan 
kan zij de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst 
te ontbinden ( art. 7:671b  BW). De noodzaak om voor beëin-
diging een aparte procedure te starten betekent dat er bij 
de beëindiging van een zieke statutair bestuurder wél een 
preventieve toets zal plaatsvinden. De rechter zal hierbij tot 
ontbinding overgaan als er een zelfstandige redelijke grond 
aanwezig is die geen verband houdt met de ziekte ( art. 
7:671b lid 6 BW).  Eerder merkte ik al op dat de redenen die 
de vennootschap doorgaans heeft om tot ontslag van een 
statutair bestuurder over te (willen) gaan in de meeste ge-
vallen te scharen zal zijn onder art. 7:669 lid 3 sub h BW. Ik 
verwacht dan ook dat het aantonen van de redelijke grond 
in de meeste gevallen geen onoverkomelijke horde zal zijn. 
Mocht deze grond echter  niet  kunnen worden aangetoond, 
dan heeft dit tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst met de 
bestuurder blijft voortbestaan. Dit is in het geval van een 
zieke statutair bestuurder – waarbij een preventieve toets 
dient plaats te vinden – wel een kennelijk nadeel ten op-
zichte van een statutair bestuurder die niet ziek is en alleen 
een billijke vergoeding kan claimen.   

 Maakt dit alles nu dat de toepasselijkheid van het opzegver-
bod bij ziekte rechtvaardigt dat het arbeidsrecht niet van 
toepassing is op een statutair bestuurder van een beursven-
nootschap? Mijns inziens niet. De besproken nadelen van de 
arbeidsrechtelijke status bij ziekte zijn de noodzaak om een 
afzonderlijke procedure te entameren om de arbeidsover-
eenkomst te beëindigen, de loondoorbetalingsverplichting 
bij ziekte en het (beperkte) risico dat de arbeidsovereen-
komst niet wordt beëindigd bij gebrek aan een redelijke 
grond. Hoewel de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 
een aanzienlijke kostenpost kan opleveren, wordt deze 
enigszins gedempt door de ruime toepasbaarheid van  art. 

  17  Zie hierover A.R. Houweling & P. Kruit, ‘Een jaar Wwz-ontbindingsrecht-
spraak: een onderzoek naar gepubliceerde en niet-gepubliceerde recht-
spraak’, TAP 2016/264. 
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7:669  BW bij statutair bestuurders. De beursvennootschap 
kan immers indien er een redelijke grond aanwezig is het 
dienstverband – en dus ook de loondoorbetalingsverplich-
ting – tot een einde brengen. Door de scheiding tussen het 
arbeidsrechtelijke en het vennootschapsrechtelijke ontslag 
bij ziekte zullen de kosten van de loondoorbetalingsver-
plichting overigens verschuldigd zijn ongeacht of er ontslag 
wordt gegeven of niet, waardoor de (vennootschapsrechte-
lijke) ontslagbeslissing hierdoor niet zal worden beïnvloed. 
De bestuurbaarheid van de onderneming komt door het op-
zegverbod bij ziekte dus niet in het gedrang. Daarnaast is 
ook nog het volgende van belang. De praktijk leert dat dat 
een statutair bestuurder het gebrek aan arbeidsrechtelijke 
bescherming compenseert door een hogere vergoeding of 
anderszins gunstigere voorwaarden te bedingen in de over-
eenkomst van opdracht. Wat hier eigenlijk gebeurt vanuit 
het perspectief van de vennootschap is dat het risico op 
ziekte wordt verdisconteerd in een hogere (management)
vergoeding die de vennootschap is verschuldigd. Voor de 
betaling van deze vergoeding maakt het vervolgens niet 
uit of de bestuurder daadwerkelijk ziek is of niet. Hierdoor 
wordt maandelijks voor (het risico op) ziekte betaald terwijl 
het nog maar de vraag is of de statutair bestuurder über-
haupt ziek zal worden of zal zijn gedurende de periode dat 
hij bestuurder is. Ziekte is immers een toekomstige, onze-
kere gebeurtenis. In dit licht hoeft de keuze voor een ar-
beidsovereenkomst dus niet noodzakelijkerwijs financieel 
nadeliger te zijn als men kijkt naar de kosten van (mogelijke) 
ziektegevallen.   

 Gelet op het voorgaande maakt de toepasselijkheid van het 
arbeidsrecht geen (noemenswaardige) inbreuk op het prin-
cipe dat de statutair bestuurder te allen tijde kan worden 
ontslagen. Om die reden is het belang van de vennootschap 
ook voldoende gewaarborgd als het arbeidsrecht van toe-
passing is. Aangezien een statutair bestuurder belang kan 
hebben bij een arbeidsovereenkomst en het ook vanuit het 
perspectief van corporate governance voordelig kan zijn om 
het arbeidsrecht van toepassing te laten zijn, is het wense-
lijk om  art. 2:132 lid 3 BW  te schrappen. In dat geval is het 
immers weer mogelijk om voor een arbeidsovereenkomst 
te opteren.     

  4.  Conclusie   

 Gelet op de wijzigingen die de Wwz met zich heeft meege-
bracht is de wind uit de zeilen van  art. 2:132 lid 3 BW  geno-
men, want door de introductie van de transitievergoeding 
en de hernieuwde ketenregeling zijn de knelpunten tussen 
het arbeidsrecht en de Code weggenomen. Nu er geen recht-
vaardiging lijkt te zijn om de statutair bestuurder van een 
beursvennootschap buiten het arbeidsrecht te plaatsen, is 
er geen reden om onderscheid te maken met andere statu-
tair bestuurders respectievelijk werknemers. Een statutair 
bestuurder met een arbeidsovereenkomst kan eveneens in 
beginsel te allen tijde worden ontslagen. Nu de bestuurder 
tevens belang kan hebben bij een arbeidsovereenkomst en 
het ook vanuit het perspectief van corporate governance 

voordelen kan hebben om te kunnen opteren voor een ar-
beidsovereenkomst, is het wenselijk om art. 2:132 lid 3 BW 
te schrappen. In dat geval kunnen immers de partijen bij de 
(arbeids)overeenkomst opteren voor de meest wenselijke 
overeenkomst: een overeenkomst van opdracht of een ar-
beidsovereenkomst.          
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