Mr. R.M. Beltzer
1.

Statutair directeur

Uitzondering op de 15 april-arresten

De (uitzonderingen op) de 15 april-arresten blijven de rechtspraak bezighouden. Een
vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit heeft tevens beëindiging van de
arbeidsovereenkomst tot gevolg (JAR 2005/117 en JAR 2005/153), maar dat wordt anders
indien er een bijzonder opzegverbod speelt dan wel partijen anders zijn
overeengekomen. In de Seebregts-zaak nuanceerde A-G Timmerman de striktheid van
beide uitzonderingen door te oordelen dat er zeer bijzondere omstandigheden kunnen
zijn die een splitsing tussen beide betrekkingen mogelijk maken. Hij gaf daarbij het
voorbeeld van een bestuurder-werknemer wiens taken bij het ontstaan van het statutaire
bestuurderschap niet wezenlijk wijzigen (JAR 2006/66). Een andere
uitzonderingssituatie deed zich voor in de zaak die leidde tot Vzngr. Rb. Amsterdam 16
mei 2007 (JAR 2007/176). De betreffende werknemer werd na circa vijf jaar dienstverband
statutair directeur van twintig rechtpersonen binnen de groep; twee jaar later verdient hij
de titel “vice-president”. Wat er precies daarna gebeurt blijkt niet uit de casus, wel is
duidelijk dat de werknemer - in de ogen van de CEO - een half jaar na zijn nieuwe
verworvenheid niet langer voldoet. Beide banden worden door de algemene vergadering
van aandeelhouders geslaakt, waarbij een (door Boek 7 geëiste) opzegtermijn van twee
maanden in acht wordt genomen. De werknemer vorderde wedertewerkstelling. De
rechtbank verwees naar de conclusie van A-G Timmerman bij het Seebregts-arrest en
oordeelde dat een scheiding tussen de vennootschapsrechtelijke en de arbeidsrechtelijke
betrekking in casu redelijk is, nu het statutaire directeurschap beperkt was tot enkele
formele verantwoordelijkheden (zoals het ondertekenen van de jaarrekening), nagenoeg de
volledige dagtaak opgaat aan werkzaamheden als “werknemer” die hij vóór zijn statutair
directeurschap reeds verrichtte en de vennootschap zelf in haar handelen onderscheid
maakte tussen beide betrekkingen. De uitkomst lijkt mij zeer te billijken. Zoals ik in de
vorige JAR Verklaard reeds stelde, lijken mij de uitzonderingen van de 15 april-arresten te
beperkt om recht te doen aan de specifieke omstandigheden van het geval. Zo lijkt het mij
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evenzeer niet in alle gevallen wenselijk dat een werknemer die twintig jaren als werknemer
uitstekend heeft gefunctioneerd en daarvoor ‘beloond’ wordt met een statutair
bestuurderschap, moet constateren dat hij beide betrekkingen met zijn werkgever verloren
heeft indien de algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten dat het
bestuurderschap wellicht toch wat te hoog gegrepen blijkt te zijn geweest en ontslag –
zonder andersluidende afspraak: uit beide betrekkingen – de aangewezen weg is.
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