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De gevolgen van de WBTR voor de
duale rechtsbetrekking van de
stichtingsbestuurder
In deze bijdrage wordt ingegaan op de gevolgen die de Wet bestuur en toezicht

rechtspersonen zal hebben voor het ontslag van een stichtingsbestuurder

met een arbeidsovereenkomst. Hierbij wordt ingegaan op de gevolgen van

het rechtspersoonlijke ontslag voor het voortbestaan van de arbeidsovereen-

komsten en de te betalen ontslagvergoeding.

1. Inleiding

De rechtspositie van een statutair bestuurder kenmerkt
zich door de aanwezigheid van een dubbele rechtsbetrek-
king met de rechtspersoon aan wie hij verbonden is. Er
is sprake van zowel een rechtspersonenrechtelijke verhou-
ding als een contractuele verhouding gericht op de te
verrichten arbeid van de bestuurder. Deze contractuele
verhouding kan worden gekwalificeerd als een overeen-
komst van opdracht of als een arbeidsovereenkomst.

Als een bestuurder een arbeidsovereenkomst heeft met
de rechtspersoon dan rijst de vraag wat dit voor gevolg
heeft voor zijn positie bij ontslag. Sinds de invoering van
de Wet werk en zekerheid heeft een werkgever namelijk
een redelijke grond in de zin van art. 7:669 BW nodig
voor een rechtsgeldig (arbeidsrechtelijk) ontslag. Dit
vereiste geldt ook voor de statutair bestuurder met een
arbeidsovereenkomst.

Bij een B.V. of N.V. levert dit vereiste in de meeste geval-
len geen problemen op voor het ontslag zelf. De bestuur-
der kan te allen tijde vennootschapsrechtelijk worden
ontslagen en het vennootschapsrechtelijke ontslag heeft
in principe ook het arbeidsrechtelijke ontslag tot gevolg.1

Daarnaast wordt de beëindiging van de arbeidsovereen-
komst niet preventief getoetst door het UWV of de kan-
tonrechter zoals dat bij reguliere werknemers wel gebeurt
(art. 7:671 lid 1 sub e BW). Als achteraf onverhoopt blijkt
dat er geen redelijke grond voor het ontslag aanwezig
was, dan kan de bestuurder slechts de kantonrechter
verzoeken om een billijke vergoeding toe te kennen (art.
7:682 lid 3 sub a BW). De afwezigheid van een redelijke
grond vertaalt zich dus ‘slechts’ in de mogelijkheid een
hogere vergoeding te claimen.

In geval van een stichtingsbestuurder is er echter een
aantal in het oog springende verschillen ten opzichte van
de bestuurder van de B.V. of N.V. waarneembaar. Bij een

stichting is het in veel gevallen zo dat het bestuur het
enige orgaan is van de rechtspersoon en daarnaast kan
een bestuurder niet te allen tijde worden ontslagen. De
statuten dienen de wijze van het ontslag van het bestuur
te bepalen (art. 2:286 lid 4 sub c BW). Indien ontslag op
basis van de statuten niet mogelijk is, is er slechts ruimte
voor een rechtspersonenrechtelijk ontslag indien er
sprake is van handelen in strijd met de wet of statuten,
wanbeheer of het niet voldoen aan een bevel van de
voorzieningenrechter ex art. 2:297 lid 2 BW. In dat geval
kan de bestuurder op verzoek van een belanghebbende
of het OM door de rechtbank worden ontslagen (art.
2:298 BW). Daarnaast is een belangrijk verschil dat het
ontslag als bestuurder niet automatisch tot gevolg heeft
dat de arbeidsovereenkomst met de bestuurder eindigt.2

In het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtsperso-
nen (hierna ‘WBTR’) is een aantal wijzigingen opgenomen
die als doel hebben om het ontslag van de stichtingsbe-
stuurder in die hoedanigheid door de rechter te moderni-
seren en te verduidelijken. Een aantal wijzigingen is met
name van belang voor de bestuurder van een stichting
met een arbeidsovereenkomst. Zo worden de vennoot-
schapsrechtelijke ontslaggronden verruimd: een stichtings-
bestuurder kan door de rechter worden ontslagen wegens
verwaarlozing van zijn taak, andere gewichtige redenen,
ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond
waarvan het voortduren van het bestuurderschap in rede-
lijkheid niet kan worden geduld en het niet of niet behoor-
lijk voldoen aan een bevel van de voorzieningenrechter
als bedoeld in art. 2:297 lid 2 BW. Daarnaast wordt in
art. 2:9b lid 4 BW bepaald dat de veroordeling tot herstel
van de arbeidsovereenkomst tussen een rechtspersoon
en de bestuurder niet door de rechter kan worden uitge-
sproken. Deze bepaling gold eerst slechts voor de B.V.
en de N.V. Tot slot is vermeldenswaardig dat er ook voor
de stichting een wettelijke grondslag wordt ingevoerd
om een raad van toezicht in te stellen (art. 2:11 lid 1 BW
jo. art. 2:3 BW).
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In deze bijdrage wordt ingegaan op de gevolgen die de
WBTR heeft voor het ontslag van een stichtingsbestuur-
der met een arbeidsovereenkomst. Hierbij wordt een
vergelijking gemaakt met de situatie zonder de wijzigin-
gen die de WBTR met zich meebrengt. Als eerste wordt
ingegaan op de zogenaamde 15 april-arresten, omdat de
arbeidsrechtelijke consequenties van de WBTR pas dui-
delijk worden als deze wijzigingen in de sleutel van deze
arresten worden geplaatst. Daarna wordt ingegaan op de
gevolgen van het ontslag voor het voortbestaan van de
arbeidsovereenkomst bij een stichtingsbestuurder. Tot
slot worden de arbeidsrechtelijke consequenties van een
ontslag uit de bestuurdersrelatie geanalyseerd. Hierbij
beperk ik mij tot de situatie waarbij er een raad van toe-
zicht is ingesteld of een ander orgaan is aangewezen om
het bestuur te ontslaan.3

2. De 15 april-arresten

Gelet op de dubbele rechtsbetrekking tussen de statutair
bestuurder en de rechtspersoon was het lang onduidelijk
of een vennootschapsrechtelijk ontslag ook het arbeids-
rechtelijk ontslag tot gevolg had. De Hoge Raad heeft
hierover duidelijkheid verschaft in de op 15 april 2005
gewezen arresten Eggenhuizen/Unidek Volumebouw en
Ciris/Bartelink.4 Beide arresten zien op het ontslag van
statutair bestuurders die in dienst zijn bij een besloten
vennootschap respectievelijk een naamloze vennootschap.

In het geval van Eggenhuizen/Unidek werd op 25 maart
1999 een buitengewone vergadering van aandeelhouders
gehouden met als enige onderwerp het ontslag van de
statutair bestuurder. Nadat de bestuurder over zijn
voorgenomen ontslag was gehoord werd tijdens de ver-
gadering besloten om daadwerkelijk tot ontslag over te
gaan. Direct na het ontslagbesluit werd het ontslag van
de bestuurder aangezegd, waarbij rekening werd gehou-
den met de geldende (arbeidsrechtelijke) opzegtermijn.
Over het onderscheid tussen het vennootschapsrechtelijke
en het arbeidsrechtelijke ontslag werd tijdens de vergade-
ring niet gesproken. Naar aanleiding van voornoemd
ontslag heeft de statutair bestuurder schadevergoeding
gevorderd wegens kennelijk onredelijk ontslag. In dat
kader is er tussen partijen discussie ontstaan of er sprake
is van een (rechtsgeldig) arbeidsrechtelijk ontslag tijdens
de buitengewone vergadering van aandeelhouders.

In cassatie overwoog de Hoge Raad dat een vennoot-
schapsrechtelijk ontslag tot gevolg heeft dat de statutair
bestuurder zijn vennootschapsrechtelijke bevoegdheden
niet meer kan uitoefenen, maar dat dit nog niet hoeft te
betekenen dat ook de arbeidsovereenkomst eindigt. Of
de arbeidsovereenkomst eindigt is namelijk afhankelijk
van het bepaalde in de arbeidsovereenkomst en in de op
de arbeidsovereenkomsten toepasselijke wetsbepalingen,
voor zover Boek 2 BW deze wetsbepalingen niet uitdruk-
kelijk terzijde stelt.5 Volgens de Hoge Raad blijkt mede
uit de wetsgeschiedenis van (de voorloper van) art. 2:134

en 2:244 BW dat deze bepalingen ertoe strekken dat door
een vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit ook een einde
wordt gemaakt aan de arbeidsrechtelijke verhouding,
tenzij uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst anders is
overeengekomen of uit het ontslag blijkt dat het einde
van de arbeidsovereenkomst niet is beoogd. Om die reden
heeft te gelden dat een ontslagbesluit in beginsel óók een
beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft.
Voor een uitzondering is in de visie van de Hoge Raad
slechts plaats als een wettelijk ontslagverbod aan die
beëindiging in de weg staat, partijen in de arbeidsovereen-
komst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen of uit
het ontslag zelf blijkt dat de beëindiging van de arbeids-
overeenkomst niet is beoogd.

In Ciris/Bartelink herhaalde de Hoge Raad de rechtsregel
uit Eggenhuizen/Unidek en voegde daaraan toe dat, als
de statutair bestuurder zelf ontslag neemt, dit in beginsel
óók tot gevolg heeft dat zijn arbeidsovereenkomst eindigt.
Volgens de Hoge Raad kan niet worden aanvaard dat de
bestuurder, die zijn functie neerlegt, die ontslagneming
eenzijdig kan beperken tot het verlies van de hoedanig-
heid van bestuurder van de vennootschap met instandhou-
ding van de dienstbetrekking.

3. De relatie tussen beide ontslagvormen in geval
van een stichtingsbestuurder

3.1. De situatie vóór de WBTR
In geval van een stichtingsbestuurder bieden de 15 april-
arresten geen uitkomst. De reden hiervoor is dat de Hoge
Raad haar oordeel met name baseert op art. 2:134 en 2:244
BW. Deze artikelen die het ontslag van de statutair be-
stuurder bij de kapitaalvennootschap regelen bepalen
beide tevens dat een veroordeling tot herstel van de ar-
beidsovereenkomst niet kan worden uitgesproken tussen
de N.V./B.V. en haar bestuurder. Hieruit blijkt impliciet
dat het vennootschapsrechtelijke ontslag tevens het ar-
beidsrechtelijke ontslag tot gevolg heeft. De wetsgeschie-
denis is beslissend voor de Hoge Raad. Een dergelijke
bepaling ontbreekt echter in zijn geheel voor de stichtings-
bestuurder, waardoor de toepasselijkheid van deze arres-
ten naar huidig recht bij de stichting alleen al om deze
reden niet aan de orde is.

Daarnaast is er nog een kennelijk obstakel voor de toepas-
selijkheid van de 15 april-arresten op de stichtingsbestuur-
der: art. 7:671 BW. Uit dit artikel vloeit voort dat voor
een rechtsgeldige opzegging van de arbeidsovereenkomst
door de werkgever in principe schriftelijke instemming
van de werknemer of toestemming van het UWV is ver-
eist. Deze verplichting geldt echter niet indien het een
opzegging van een bestuurder van een rechtspersoon be-
treft van wie herstel van de arbeidsovereenkomst op
grond van Boek 2 BW niet mogelijk is (art. 7:671 lid 1
sub e BW). Hoewel de B.V. en de N.V. binnen de reik-
wijdte van deze uitzondering vallen, is dit voor de stich-
ting niet het geval. Om die reden dient de stichting in

Omwille van de leesbaarheid van het artikel zal ik echter slechts refereren aan de raad van toezicht nu het voor de arbeidsrechtelijke con-
sequenties niet uitmaakt welk ander orgaan is aangewezen.
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beginsel het UWV om toestemming te vragen voor het
opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Sinds de WWZ
is het UWV echter slechts bevoegd om toestemming te
geven voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst
indien de reden van het ontslag is gelegen in bedrijfseco-
nomische omstandigheden of langdurige arbeidsonge-
schiktheid (art. 7:671a lid 1 jo. art. 7:669 lid 1 sub a en b
BW). Voor alle andere ontslaggronden van art. 7:669 lid 1
BW heeft te gelden dat een verzoek tot ontbinding van
de arbeidsovereenkomst dient te worden ingediend bij
de kantonrechter (art. 7:671b lid 1 BW). Het voorgaande
betekent voor een stichting naar huidig recht dat zij zich
eerst dient te wenden tot het UWV of de kantonrechter
voordat een statutair bestuurder arbeidsrechtelijk kan
worden ontslagen.

Dit alles betekent dat voor het ontslag van de stichtings-
bestuurder is vereist dat hij eerst in rechtspersonenrech-
telijke zin wordt ontslagen. Daarna kan de stichting zich
wenden tot het UWV of de kantonrechter om de beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst te bewerkstelligen.
Om tot een einde van het dienstverband te komen, dient
de stichting wel aan te tonen dat er sprake is van een re-
delijke grond ex art. 7:669 BW. Indien dit niet mogelijk
is, dan heeft dit tot gevolg dat het UWV géén toestem-
ming verleent respectievelijk de kantonrechter niet tot
ontbinding overgaat. Aangezien het ontslag als bestuurder
veelal tot gevolg heeft dat de arbeidsovereenkomst in-
houdsloos is geworden, zal in de praktijk vaak ontbinding
mogelijk zijn op grond van art. 7:669 lid 1 sub h BW. Wel
brengt de noodzaak om een procedure te voeren met zich
mee dat de stichting extra kosten zal moeten maken en
het loon van de bestuurder in elk geval tot aan de uit-
komst van deze procedure moet worden doorbetaald.
In de praktijk kan de noodzaak om twee aparte ontslag-
procedures te voeren worden voorkomen door de statu-
tair bestuurder zijn werkzaamheden niet te laten verrich-
ten op grond van een arbeidsovereenkomst maar op grond
van een overeenkomst van opdracht. Het is niet duidelijk
of het rechtspersoonlijke ontslag tevens tot beëindiging
van de overeenkomst van opdracht leidt, omdat de Hoge
Raad zich hierover nog niet heeft uitgelaten.6 Dit is echter
in mindere mate van belang, omdat een overeenkomst
van opdracht te allen tijde kan worden opgezegd (art.
7:408 lid 1 BW). Hierbij gelden geen wettelijke opzegver-
boden en de stichting hoeft ook geen redelijke grond in
de zin van art. 7:669 BW aan te tonen. Het is echter wel
mogelijk dat de overeenkomst van opdracht bepalingen
bevat die van belang zijn voor de beëindiging, zoals de
te hanteren opzegtermijn.

3.2. De situatie ná de WBTR
Onderdeel van de WBTR is het nieuwe art. 2:9b BW.7

Ingevolge art. 2:9b lid 4 BW kan een veroordeling tot
herstel van de arbeidsovereenkomst tussen de rechtsper-
soon en de bestuurder niet door de rechter worden uitge-
sproken. Aangezien deze bepaling onderdeel uitmaakt
van de algemene bepalingen van Boek 2 BW geldt deze
voor alle rechtspersonen en dus óók voor de stichting.

Dat is ook de reden dat in het wetsvoorstel art. 2:134 lid 3
en art. 2:244 lid 3 BW vervallen.

Het gevolg van deze bepaling is aanmerkelijk voor het
arbeidsrechtelijke ontslag van de statutair bestuurder van
een stichting. Deze wetswijziging heeft namelijk tot ge-
volg dat ook de stichtingsbestuurder valt binnen de
reikwijdte van art. 7:671 lid 1 sub e BW, waardoor er géén
preventieve toets van het ontslag meer is vereist door het
UWV of de kantonrechter. Daarnaast is het aannemelijk
dat de rechtsregels uit de 15 april-arresten door de wets-
wijziging ook van toepassing worden op het ontslag van
de stichtingsbestuurder. De bepalingen waarop de inhoud
van deze arresten is gebaseerd zijn immers feitelijk ver-
huisd naar het algemene deel van Boek 2 BW. Voor het
arbeidsrechtelijke ontslag van de stichtingsbestuurder ná
invoering van de WBTR lijkt het dan ook voldoende dat
hij in rechtspersonenrechtelijke zin is ontslagen. Indien
de raad van toezicht bij een stichting overgaat tot het
rechtspersonenrechtelijke ontslag conform het bepaalde
in de statuten is het vrij evident dat hiermee tevens de
arbeidsrechtelijke verhouding eindigt. In wezen gebeurt
er in dat geval niets anders dan als de algemene vergade-
ring van aandeelhouders bij een B.V./N.V. een ontslagbe-
sluit neemt.

Het is daarentegen wél de vraag of het ontslag door de
rechtbank op verzoek van een belanghebbende op basis
van art. 2:298 BW ook automatisch het arbeidsrechtelijke
ontslag tot gevolg heeft. De Hoge Raad heeft hierover
geen duidelijkheid kunnen verschaffen in de 15 april-ar-
resten, omdat het in die procedures ging om het ontslag
van een bestuurder van een B.V. en een dergelijke ontslag-
mogelijkheid bij deze rechtsvorm niet bestaat. Er zijn
zowel argumenten vóór als tégen een automatisch arbeids-
rechtelijk ontslag bij toepassing van art. 2:298 BW door
de rechtbank te bedenken. In het voordeel van een auto-
matisch arbeidsrechtelijk ontslag pleit dat de rechtbank
– net als de raad van toezicht – ook een instantie is die
bestuurders niet alleen kan ontslaan, maar ook kan benoe-
men (maar dan onder de voorwaarden als vermeld in art.
2:299 BW). Daarnaast voorkomt een automatisch arbeids-
rechtelijk ontslag de onwenselijke situatie dat de stichting
na het ontslag als bestuurder nog zelf de inhoudsloze ar-
beidsovereenkomst dient te beëindigen. In dat geval moet
de stichting zich wenden tot het UWV of de kantonrech-
ter, omdat door het al gegeven rechtspersoonlijke ontslag
de uitzondering van art. 7:671 lid 1 sub e BW niet meer
geldt. Het ontslag door de rechtbank kan echter ook
worden gezien als een opzichzelfstaande wijze van ontslag
waarop de 15 april-arresten niet van toepassing zijn en
dat niet tot gevolg heeft dat de arbeidsrelatie automatisch
eindigt. Er zijn namelijk ook kennelijke verschillen met
het ontslag door een daartoe bevoegd orgaan, zoals de
raad van toezicht. Zo is de raad van toezicht als orgaan
van de stichting zowel bevoegd tot het geven van vennoot-
schapsrechtelijk als arbeidsrechtelijk ontslag, terwijl de
bevoegdheid van de rechtbank als extern rechtsprekende
instantie louter ziet op het ontslaan van de statutair be-
stuurder in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van

Zie hierover J.J. Trap, ‘De Managementovereenkomst’, ArbeidsRecht 2016/41.6.
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de rechtspersoon. Steun voor deze opvatting kan worden
gevonden in het arrest Hoffman Bedrijfsrecherche,
waarin de Hoge Raad concludeerde dat het ontslag van
een bestuurder door de Ondernemingskamer ook alleen
ziet op zijn hoedanigheid als bestuurder.8 Daarnaast is
de motivering van de 15 april-arresten gestoeld op de
wetsgeschiedenis van (de voorloper van) art. 2:134 en
2:244 BW, waardoor deze motivering niet dragend lijkt
te zijn voor een ontslag op basis van art. 2:298 BW. Naar
mijn mening is het wenselijk dat een rechtspersoonlijk
ontslag ex art. 2:298 BW tevens automatisch het arbeids-
rechtelijke ontslag tot gevolg heeft. Dit bevordert de
efficiëntie en rechtszekerheid en voorkomt dat er nog
een aparte procedure moet worden gevoerd om de arbeids-
overeenkomst te beëindigen. De Hoge Raad zal zich
hierover nog dienen uit te laten.

4. Arbeidsrechtelijke consequenties van het ontslag
na de WBTR

Uit het voorgaande blijkt dat met invoering van de WBTR
het ontslag als bestuurder ook bij de stichting in de regel
ook het arbeidsrechtelijke ontslag tot gevolg heeft. Om
die reden rijst de vraag wat de arbeidsrechtelijke conse-
quenties van een dergelijk ontslag zijn, meer in het bijzon-
der op het gebied van de ontslagvergoedingen.

Sinds de invoering van de WWZ zijn de mogelijkheden
tot het verkrijgen van een ontslagvergoeding beperkt tot
de wettelijk geregelde transitievergoeding en de billijke
vergoeding. De transitievergoeding is een forfaitaire
ontslagvergoeding die de ontslagen werknemer beoogt
te compenseren voor het ontslag en daarnaast de werkne-
mer in staat dient te stellen om de transitie ‘van werk naar
werk’ te vergemakkelijken.9 Deze vergoeding is door de
werkgever verschuldigd als het dienstverband langer dan
24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst
op initiatief van de werkgever is beëindigd of niet is
voortgezet (art. 7:673 lid 1 BW). Dit betekent dat als het
initiatief van het ontslag uitgaat van (de raad van toezicht
van) de stichting en het dienstverband lang genoeg heeft
geduurd, de stichting in de regel een transitievergoeding
verschuldigd zal zijn aan de ontslagen bestuurder.

De billijke vergoeding is – in tegenstelling tot de transi-
tievergoeding – slechts verschuldigd indien de werkgever
zich schuldig maakt aan ernstig verwijtbaar handelen of
nalaten. Voorbeelden van dergelijk ernstig verwijtbaar
handelen zijn volgens de wetsgeschiedenis seksuele inti-
midatie, discriminatie of niet voldoen aan de re-integra-
tieverplichtingen.10 De werkgever is echter ook een billij-
ke vergoeding verschuldigd indien hij géén redelijke
grond in de zin van art. 7:669 BW had voor de beëindiging
van het dienstverband (art. 7:682 lid 1 sub a BW). Dit
betekent dat als er een rechtsgeldig ontslag uit het bestuur-

derschap plaatsvindt door de stichting om een reden die
niet valt binnen de reikwijdte van art. 7:669 BW en de
arbeidsovereenkomst door dit ontslag eindigt, dit tot ge-
volg heeft dat de stichting een billijke vergoeding aan de
bestuurder zal moeten betalen. Ten aanzien van de
hoogte van de billijke vergoeding is het aan de rechter
om deze te bepalen, waarbij het de bedoeling is dat deze
hoogte wordt bepaald op een wijze die aansluit bij de
uitzonderlijke omstandigheden van het geval.11 Uit een
recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat tevens de door
de werknemer geleden schade bij de berekening van de
billijke vergoeding mag worden betrokken.12

Bij de bestuurder van een B.V. of een N.V. kan wanneer
er sprake is van een redelijke grond ex art. 7:668 BW altijd
ook een vennootschapsrechtelijk ontslag worden gereali-
seerd, omdat de bestuurder immers te allen tijde kan
worden ontslagen. Dit is anders bij de stichtingsbestuur-
der, omdat hij slechts op basis van het bepaalde in de
statuten of in de gevallen als bepaald in art. 2:298 BW
ontslag kan krijgen. Om een situatie te voorkomen
waarbij wél een redelijke grond aanwezig is maar een
rechtspersoonlijk ontslag niet mogelijk is, verdient het
de voorkeur om in de statuten te bepalen dat de raad van
toezicht bevoegd is tot het ontslaan van de statutair be-
stuurder zodra er sprake is van een redelijke grond in de
zin van art. 7:669 BW. Daarnaast is het raadzaam om in
iedere situatie waarin er een stichtingsbestuurder die een
arbeidsovereenkomst heeft moet worden ontslagen te
beoordelen of er sprake is van een redelijke grond. Indien
dit niet het geval is en er toch wordt overgegaan tot het
geven van ontslag dan is de stichting een billijke vergoe-
ding verschuldigd. Hierbij is het ook van belang dat de
raad van toezicht aan dossiervorming doet om te voorko-
men dat in een door de bestuurder aanhangig gemaakte
procedure de redelijke grond niet kan worden aange-
toond.

Een andere wijziging die de WBTR met zich meebrengt
is een aanpassing van de regeling voor ontslag van de
stichtingsbestuurder door de rechter. Op dit moment
kan een stichtingsbestuurder slechts op het verzoek van
een belanghebbende door de rechtbank worden ontslagen
als hij handelt in strijd met de wet of de statuten of als
hij zich schuldig maakt aan wanbeheer (art. 2:298 lid 1
BW). Hierdoor kan ontslag door de rechter pas plaatsvin-
den als redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan over de
onrechtmatigheid van het handelen of wanneer sprake is
van financieel wanbeheer.13 Zoals blijkt uit de memorie
van toelichting bij de WBTR vond de wetgever dat de
ontslaggronden in bepaalde gevallen niet toereikend wa-
ren om het ontslag te bewerkstelligen van een bestuurder
die het belang van de stichting zodanig schaadt dat het
niet langer verantwoord is om hem als bestuurder te
handhaven.14 Derhalve worden de ontslaggronden in art.

HR 28 juni 2000, JOR 2000, 151 (Hoffman Bedrijfsrecherche).8.
Kamerstukken II 2013/14, 44818, 3, p. 38-42.9.
Kamerstukken II 2013/14, 33818, 3, p. 34.10.
Kamerstukken II 2013/14, 33818, 3, p. 32-33.11.
HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187 (New Hairstyle).12.
HR 3 januari 1975, ECLI:NL:HR:1975:AD4123.13.
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3, p. 7-8.14.
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2:298 BW gewijzigd in die zin dat het mogelijk wordt
om een bestuurder te ontslaan wegens verwaarlozing van
zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, wegens in-
grijpende wijziging van omstandigheden op grond
waarvan het voortduren van zijn bestuurderschap in re-
delijkheid niet kan worden geduld of wegens het niet
behoorlijk voldoen aan een door de voorzieningenrechter
van de rechtbank ingevolge art. 2:297 BW gegeven bevel.15

Blijkens de memorie van toelichting wordt aangesloten
bij de criteria voor ontslag van een commissaris van een
structuurvennootschap door de Ondernemingskamer.16

Het is de vraag hoe het nieuwe art. 2:298 BW zich ver-
houdt tot de redelijke gronden uit art. 7:669 BW. Indien
ontslag op basis van de statuten niet mogelijk is en het
ontslag op grond van art. 2:298 BW wél leidt tot een
automatisch arbeidsrechtelijk ontslag dan zou wellicht
een billijke vergoeding verschuldigd kunnen zijn als de
gebruikte ontslaggrond uit art. 2:298 BW niet tevens een
arbeidsrechtelijke redelijke grond oplevert. Hierbij kan
al direct worden opgemerkt dat deze grondenvergelijking
hoogstwaarschijnlijk weinig relevant is voor een ontslag
op verzoek van een derde belanghebbende. Een derde
belanghebbende is per definitie niet de werkgever van
een statutair bestuurder, waardoor het vereiste van een
redelijke grond voor hem niet geldt. Het verschil tussen
de ontslaggronden is mogelijk wel van belang als de raad
van toezicht de weg van art. 2:298 BW bewandelt, bijvoor-
beeld omdat ontslag op basis van de statuten niet mogelijk
is. Dan kan het mogelijk wel vereist zijn dat de raad van
toezicht van de stichting een redelijke grond moet hebben
om een billijke vergoeding te voorkomen, nu art. 7:669
BW geen onderscheid maakt naar de wijze van ontslag.
Gelet op de formulering van de ontslaggronden van art.
2:298 BW lijken deze ontslaggronden in zijn algemeen-
heid ook een arbeidsrechtelijke redelijke grond op te le-
veren.

5. Conclusie

De WBTR brengt een aantal wijzigingen met zich mee
die het ontslag van de stichtingsbestuurder efficiënter
maken en ervoor zorgen dat het verschil met het ontslag
van een bestuurder van een B.V./N.V. voor een groot
gedeelte gelijk is getrokken. Een aanbeveling voor de
praktijk is om in de statuten te bepalen dat het tot ontslag
bevoegde orgaan (tevens) bevoegd is om tot ontslag over
te gaan indien er sprake is van een redelijke grond in de
zin van art. 7:669 BW. Anders dient het tot ontslag be-
voegde orgaan mogelijk de weg te bewandelen van art.
2:298 BW om een billijke vergoeding te voorkomen.
Hoewel het erop lijkt dat de verruimde ontslaggronden
van art. 2:298 BW grotendeels overeenkomen met de re-
delijke gronden ex art. 7:669 BW, is het de vraag hoe de
rechtspraak zich op dit punt zal ontwikkelen.

Kamerstukken II 2015/16, 34491, 2, p. 11.15.
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3, p. 8.16.
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