
     
Ontslag van een bestuurder van een besloten vennootschap 
 
Inleiding 
Een statutair bestuurder van een besloten vennootschap kan middels een ontslagbesluit worden 
ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot zijn benoeming. In beginsel is de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders (AVA) bevoegd. Voor het ontslag als bestuurder dienen de wettelijke en 
statutaire regels strikt te worden nageleefd. Denk hierbij onder andere aan de oproep voor een 
vergadering, de oproepingstermijn, de adviserende stem van de bestuurder over het voorgenomen 
besluit en de wijze van besluitvorming. Indien deze regels niet worden gevolgd, dan is het 
ontslagbesluit niet rechtsgeldig.      
 
Vaak heeft een bestuurder ook een arbeidsovereenkomst met de vennootschap, zodat hij naast het 
zijn van bestuurder tevens werknemer is. Indien de vennootschap ook de arbeidsrechtelijke band met 
de bestuurder wil verbreken dan zal ook de arbeidsovereenkomst beëindigd dienen te worden. Hierbij 
gelden in beginsel de normale ontslagregels. Wel zijn er enkele belangrijke afwijkende regels:  
  

 Een ontslagvergunning van UWV WERKbedrijf is niet vereist.   

 De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de bestuurder opzeggen, maar dient daarbij 
wel rekening te houden met de geldende opzegtermijn. Ook opzegverboden zoals die tijdens 
ziekte of zwangerschap, zijn van toepassing. Dit kan tot gevolg hebben dat de 
vennootschapsrechtelijke relatie kan worden beëindigd, maar de arbeidsrechtelijke niet.  

 In een arbeidsrechtelijk geschil tussen de bestuurder/werknemer en de B.V.(werkgever) is de 
Rechtbank bevoegd en niet –zoals bij andere arbeidszaken– de Kantonrechter.  

 
Aandachtspunten 
Enkele aspecten waarmee u in ieder geval rekening dient te houden, zetten wij hierbij alvast op een 
rij. Houdt u er rekening mee dat dit geen volledige opsomming is. 
 
Denkt u onder andere aan het volgende: 
 

 Anders dan bij ‘gewone’ werknemers mogelijk is, kan de bestuurder/werknemer bij de 
Rechtbank niet vorderen dat de arbeidsovereenkomst wordt hersteld. Wel kan de 
bestuurder/werknemer aanspraak maken op schadevergoeding op grond van onregelmatig 
ontslag (opzegtermijn niet in acht genomen) of op grond van kennelijk onredelijk ontslag. 

 Volgens heersende jurisprudentie heeft een rechtsgeldig ontslagbesluit in 
vennootschapsrechtelijke zin –kort verwoord– tevens het einde van de arbeidsovereenkomst 
van de bestuurder tot gevolg, tenzij sprake is van een opzegverbod of partijen anders zijn 
overeengekomen.  Deze ‘onsplitsbaarheid’ van de vennootschapsrechtelijke en de 
arbeidsrechtelijke relatie geldt in principe ook in geval van ontslagname door de statutair 
bestuurder ‘met instandhouding van de arbeidsrechtelijke relatie’. Ook dan eindigt in beginsel 
de arbeidsovereenkomst.    

 Als een (ex)bestuurder zich met betrekking tot het vennootschapsrechtelijk ontslag met 
succes beroept op de nietigheid of vernietigbaarheid van het ontslagbesluit van de AVA, dan 
heeft dat in principe tot gevolg dat ook het arbeidsrechtelijke ontslag niet rechtsgeldig is.      

 Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) dient de ondernemer aan de OR 
advies te vragen over het voorgenomen ontslag van een bestuurder. Let er hierbij ook op dat 
een statutair bestuurder meestal ook bestuurder is in de zin van de WOR, maar niet altijd.  

 Statutair directeuren zijn ook wel eens werkzaam op basis van een 
managementovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Hierbij hangt het van geval tot 
geval af of deze overeenkomsten ook eindigen door het vennootschapsrechtelijk ontslag.  
  

Meer weten? 
Hebt u nog vragen naar aanleiding van dit onderwerp of wilt u een concrete situatie laten toetsen? 
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 
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