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ONDERWERPEN	  



o  Kern	  nieuwe	  ketenregeling:	  twee	  of	  drie	  
opeenvolgende	  contracten	  voor	  bepaalde	  Fjd	  zonder	  
overeenkomst	  voor	  onbepaalde	  Fjd,	  van	  drie	  naar	  
twee	  jaar	  

o  Onderbreking	  van	  max.	  zes	  maanden	  i.p.v.	  drie	  
maanden	  

o  Art.	  7:668a	  lid	  5	  BW:	  mogelijkheid	  om	  bij	  CAO	  ten	  
nadele	  van	  werknemer	  af	  te	  wijken	  is	  beperkt	  
§  Twee	  jaarsperiode	  max.	  vier	  jaar	  
§  In	  een	  beperkt	  aantal	  gevallen	  het	  aantal	  toegestane	  

contracten	  	  van	  drie	  naar	  zes	  
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AFWIJKEN	  KETENBEPALING	  (I)	  



o  Art.	  668a	  lid	  7	  BW:	  
§  “Bij	  schriSelijke	  overeenkomst	  of	  bij	  regeling	  door	  of	  

namens	  een	  daartoe	  bevoegd	  bestuursorgaan	  kan	  ten	  
nadele	  van	  de	  bestuurder	  van	  een	  rechtspersoon	  
worden	  afgeweken	  van	  de	  periode,	  bedoeld	  in	  lid	  1,	  
onderdeel	  a.”	  

o  Wat	  is	  mogelijk?	  
§  Bijvoorbeeld:	  driemaal	  een	  contract	  voor	  vijf	  jaar	  te	  

sluiten,	  zonder	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  een	  arbeidsovk	  voor	  
onbepaalde	  Fjd	  

o  Uitzondering	  geldt	  voor	  alle	  bestuurders	  van	  een	  
rechtspersoon	  
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AFWIJKEN	  KETENBEPALING	  (II)	  



o  RaFo:	  
§  “Bestuurders	  van	  rechtspersonen	  werken	  veelal	  op	  basis	  van	  

meerdere	  Fjdelijke	  contracten,	  aangezien	  ondernemingen	  erbij	  
gebaat	  kunnen	  zijn	  om	  na	  verloop	  van	  Fjd	  de	  arbeidsrelaFe	  met	  
de	  bestuurder	  te	  kunnen	  beëindigen	  vanwege	  bijvoorbeeld	  een	  
gewijzigde	  ondernemingsstrategie.”	  (Kamerstukken	  II	  2013/14,	  
33818,	  nr.	  3,	  p.	  96)	  

§  “Het	  betreS	  hier	  doorgaans	  geen	  personen	  met	  een	  onvoldoende	  
perspecFef	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  Ook	  de	  nadelen	  die	  zijn	  
verbonden	  aan	  een	  langdurig	  verblijf	  in	  een	  flexibele	  schil,	  zoals	  
minder	  toegang	  tot	  scholing	  en	  een	  onzekere	  posiFe	  op	  de	  
woningmarkt,	  gelden	  in	  zijn	  algemeenheid	  niet	  voor	  deze	  groep.	  
De	  regering	  acht	  het	  daarom	  aangewezen	  om	  voor	  bestuurders	  
van	  rechtspersonen	  een	  afwijkingsmogelijkheid	  van	  de	  
ketenbepaling	  bij	  CAO	  te	  creëren.”	  (Kamerstukken	  II	  2013/14,	  
33818,	  nr.	  3,	  p.	  13	  en	  14)	  
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AFWIJKEN	  KETENBEPALING	  (III)	  



o  De	  minister:	  
§  “TegelijkerFjd	  meent	  de	  regering	  dat	  afwijking	  van	  het	  

maximale	  aantal	  Fjdelijke	  contracten	  niet	  noodzakelijk	  is,	  
omdat	  na	  meer	  dan	  drie	  termijnen	  een	  bestuursfuncFe	  te	  
hebben	  vervuld,	  verondersteld	  mag	  worden	  dat	  de	  band	  
met	  de	  betreffende	  organisaFe	  zodanig	  is	  dat	  de	  
desbetreffende	  persoon	  de	  bescherming	  van	  een	  vast	  
contract	  niet	  mag	  worden	  onthouden.”	  (Kamerstukken	  II	  
2013/14,	  33818,	  nr.	  3,	  p.	  13)	  

o  Arbitraire	  redenering	  wetgever	  
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AFWIJKEN	  KETENBEPALING	  (IV)	  



o  Aanzegplicht	  ex	  art.	  7:668	  BW	  
o Wetgever:	  “De	  aanzegtermijn	  wordt	  als	  
meerwaarde	  beschouwd	  omdat	  werknemers	  met	  
een	  Fjdelijk	  dienstverband	  ruim	  een	  maand	  
voordat	  het	  dienstverband	  eindigt	  weten	  of	  zij	  zich	  
(intensiever)	  moeten	  gaan	  oriënteren	  op	  de	  
arbeidsmarkt.”	  (Kamerstukken	  II	  2013/14,	  7,	  p.	  35)	  

o  Geen	  uitzondering	  op	  de	  aanzegplicht	  voor	  de	  
bestuurder	  
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DE	  AANZEGPLICHT	  (I)	  



o Wie	  moet	  aanzeggen?	  
o  Onduidelijk	  
o  Het	  tot	  benoeming	  c.q.	  ontslagbevoegde	  orgaan?	  
§  AVA,	  bij	  structuurregime	  RvC	  

o  Het	  bestuur	  zelf?	  Aanzeggen	  is	  immers	  een	  
vertegenwoordigingshandeling	  
§  Tegenstrijdig	  belang	  van	  een	  bestuurder,	  dus	  RvC	  
kan	  besluit	  nemen	  om	  over	  te	  gaan	  tot	  aanzegging	  
(art.	  2:146	  BW)	  
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DE	  AANZEGPLICHT	  (II)	  



o  Hoe	  verhoudt	  de	  aanzegplicht	  zich	  met	  Best	  PracFce	  bepaling	  II.
1.1	  en	  II.2.8	  van	  Code	  Frijns?	  

o  BPp	  II.1.1:	  “Een	  bestuurder	  wordt	  benoemd	  voor	  een	  periode	  van	  
maximaal	  vier	  jaar.	  Herbenoeming	  kan	  telkens	  voor	  een	  periode	  
van	  maximaal	  vier	  jaar	  plaatsvinden.”	  

o  BPp	  II.2.8:	  “De	  vergoeding	  bij	  ontslag	  bedraagt	  maximaal	  eenmaal	  
het	  jaarsalaris	  (het	  “vaste”	  deel	  van	  de	  bezoldiging).	  Indien	  het	  
maximum	  van	  eenmaal	  het	  jaarsalaris	  voor	  een	  bestuurder	  die	  in	  
zijn	  eerste	  benoemingstermijn	  wordt	  ontslagen	  kennelijk	  
onredelijk	  is,	  komt	  deze	  bestuurder	  in	  dat	  geval	  in	  aanmerking	  
voor	  een	  ontslagvergoeding	  van	  maximaal	  tweemaal	  het	  
jaarsalaris.”	  

o  Vergoeding	  van	  art.	  7:668	  lid	  3	  BW	  in	  mindering	  brengen	  op	  de	  
maximale	  vergoeding	  onder	  de	  Code	  Frijns?	  
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DE	  AANZEGPLICHT	  (III)	  



o  Opzegging	  door	  werkgever	  (nieuw	  art.	  7:669	  BW)	  alleen	  mogelijk	  
indien:	  
§  Er	  sprake	  is	  van	  een	  redelijke	  grond:	  	  
§  “Een	  belangrijke	  doelstelling	  van	  de	  voorstellen	  is	  om	  juridisering	  

van	  ontslag	  te	  voorkomen	  en	  de	  rechtszekerheid	  te	  bevorderen.	  
Dit	  wordt	  bereikt	  door	  het	  opnemen	  van	  zo	  concreet	  mogelijke	  
normen	  in	  de	  wet	  (en	  lagere	  regelgeving)	  om	  te	  beoordelen	  of	  er	  
een	  redelijke	  grond	  voor	  ontslag	  is	  [...].”	  (Kamerstukken	  II	  
2013/14,	  33818,	  3,	  p.	  43)	  

§  Herplaatsing	  binnen	  een	  redelijke	  termijn,	  al	  dan	  niet	  met	  behulp	  
van	  scholing,	  in	  een	  andere	  passende	  funcFe	  niet	  mogelijk	  is/niet	  
in	  de	  rede	  ligt	  

o  Geen	  uitzondering	  opgenomen	  voor	  de	  bestuurder	  
o  Tot	  op	  zekere	  hoogte	  nieuwe	  mogelijkheden	  voor	  bestuurder	  

10	  

OPZEGGING	  (I)	  



o  	  Beëindiging	  vennootschapsrechtelijke	  zin	  =	  opzegging	  
arbeidsovk,	  tenzij	  sprake	  is	  van	  opzegverbod	  of	  
parFjen	  anders	  overeenkomen	  (HR	  15	  april	  2005,	  JAR	  
2005/117	  en	  HR	  15	  april	  2005,	  JAR	  2005/153)	  
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OPZEGGING	  (II)	  



o  Biedt	  de	  WWZ	  uitkomst	  voor	  de	  bestuurder?	  
o  Art.	  7:669	  BW	  zet	  de	  deur	  voorzichFg	  open	  voor	  
bestuurders	  om	  een	  billijke	  vergoeding	  te	  kunnen	  
claimen:	  
§  	  als	  geen	  sprake	  is	  van	  een	  redelijke	  grond	  
§  En	  in	  mindere	  mate,	  indien	  de	  bestuurder	  niet	  wordt	  

herplaatst	  
o  Wat	  met	  funcFonele	  bestuurders?	  
o  Bestaan	  die	  eigenlijk??	  
o  Mogelijk	  daardoor	  ook	  meer	  vorderingen	  uit	  hoofde	  
van	  art.	  2:15	  BW	  
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OPZEGGING	  EN	  BILLIJKE	  VERGOEDING	  (I)	  



o  Een	  redelijke	  grond	  
§  Wellicht	  biedt	  art.	  7:669	  BW	  ondanks	  het	  Sjardin	  arrest	  ook	  meer	  

mogelijkheden	  voor	  een	  procedure	  ex	  art.	  2:15	  BW	  
§  Enerzijds:	  ontslaggronden	  kunnen	  niet	  als	  zodanig	  worden	  

getoetst	  in	  een	  Boek	  2	  procedure	  
§  Anderzijds:	  de	  afwezigheid	  van	  een	  redelijke	  grond	  in	  

arbeidsrechtelijke	  zin	  ertoe	  leidt	  tot	  strijdigheid	  met	  art.	  2:8	  BW.	  
Als	  er	  geen	  redelijke	  grond	  in	  de	  zin	  van	  Boek	  7	  is,	  is	  niet	  makkelijk	  
vol	  te	  houden	  dat	  bij	  afweging	  van	  alle	  belangen	  het	  besluit	  nog	  
redelijk	  is	  

§  M.i.	  geen	  grote	  stap	  om	  aan	  te	  nemen	  dat	  afwezigheid	  van	  een	  
redelijke	  grond	  er	  bijv.	  toe	  kan	  leiden	  dat	  geen	  daadwerkelijke	  
invulling	  aan	  adviesrecht	  van	  de	  bestuurder	  wordt	  gegeven.	  

§  	  Maar:	  geen	  herstel	  (art.	  2:134/244	  lid	  3	  BW/	  art.	  57a	  lid	  1	  BW).	  
Geen	  herstel	  ex	  art.	  7:682	  BW,	  maar	  billijke	  vergoeding.	  
Uitpuiende	  regeling?	  	  
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OPZEGGING	  EN	  BILLIJKE	  VERGOEDING	  (II)	  



o  FuncFoneel	  bestuurder	  
o  Bij	  een	  funcFoneel	  bestuurder	  is	  herplaatsing	  een	  
reële	  mogelijkheid	  

o  Biedt	  een	  mogelijke	  opening	  voor	  het	  verkrijgen	  
van	  een	  billijke	  vergoeding	  voor	  de	  funcFoneel	  
bestuurder	  

14	  

OPZEGGING	  EN	  BILLIJKE	  VERGOEDING	  (III)	  



o  IntroducFe	  in	  de	  WWZ	  van	  twee	  bedenktermijnen	  
§  Art.	  7:670a	  BW:	  opzegverboden	  van	  art.	  7:670	  	  
lid	  1-‐4	  en	  lid	  10	  BW	  gelden	  niet,	  indien	  werknemer	  
schriSelijk	  heeS	  ingestemd	  met	  de	  opzegging.	  
Bedenktermijn	  in	  art.	  7:670a	  lid	  5	  BW	  

o  Bestuurder	  kan	  geen	  gebruik	  maken	  van	  deze	  
bedenktermijn	  (art.	  7:670a	  lid	  7	  BW),	  indien	  herstel	  
van	  de	  arbeidsovk	  op	  grond	  van	  Boek	  2	  niet	  mogelijk	  
is.	  Geldt	  tevens	  voor	  bestuurders	  van	  een	  
vergelijkbare	  buitenlandse	  rechtspersoon	  (vgl.	  
Bennenbroek-‐arrest)	  
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BEDENKTERMIJNEN	  (I)	  



o  IntroducFe	  in	  de	  WWZ	  van	  twee	  bedenktermijnen	  
§  Art.	  7:670b:	  beëindigingsovereenkomst	  moet	  schriSelijk	  

worden	  overeengekomen.	  Bedenktermijn	  voor	  de	  
werknemer	  op	  grond	  van	  art.	  7:670b	  lid	  2.	  

o  Bestuurder	  kan	  geen	  gebruik	  maken	  van	  deze	  
bedenktermijn	  (art.	  7:670b	  lid	  5	  BW),	  indien	  herstel	  
van	  de	  arbeidsovk	  op	  grond	  van	  Boek	  2	  niet	  mogelijk	  
is.	  Geldt	  tevens	  voor	  bestuurders	  van	  een	  
vergelijkbare	  buitenlandse	  rechtspersoon	  (vgl.	  
Bennenbroek-‐arrest).	  

o  Daarnaast:	  art.	  7:671	  lid	  1	  sub	  e	  BW.	  Instemming	  van	  
een	  bestuurder	  met	  de	  opzegging	  is	  niet	  nodig.	  
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BEDENKTERMIJNEN	  (II)	  



o  De	  uitzonderingen	  gelden	  voor	  	  
i.  NV’s,	  	  	  
ii.  BV’s	  
iii.  verenigingen	  
iv.  voor	  onderlinge	  waarborgmaatschappijen	  	  
v.  corporaFes	  

o Wetgever	  kiest	  er	  kennelijk	  voor	  
sFchFngbestuurders	  anders	  te	  behandelen	  
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BEDENKTERMIJNEN	  (III)	  



o  RaFo:	  
§  “De	  achtergrond	  van	  deze	  keuze	  is	  dat	  het	  
toekennen	  van	  een	  bedenktermijn	  zich	  niet	  
verhoudt	  tot	  het	  kunnen	  herstellen	  van	  de	  
arbeidsovereenkomst.	  De	  bedenktermijn	  is	  immers	  
bedoeld	  om	  een	  onvoldoende	  bewuste	  instemming	  
met	  beëindiging	  van	  de	  arbeidsovereenkomst	  te	  
kunnen	  terugdraaien.”	  (Uit:	  Kamerstukken	  II	  
2013/14,	  33818,	  nr.	  8,	  p.	  17-‐18)	  
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BEDENKTERMIJNEN	  (IV)	  



o  Handhaving	  van	  de	  uitsluiFng	  van	  bestuurders	  van	  
de	  prevenFeve	  toets	  	  
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BEDENKTERMIJNEN	  (V)	  



o Wetgever	  heeS	  de	  WWZ	  niet	  aangegrepen	  om	  	  
art.	  7:670	  BW	  te	  verduidelijken	  t.a.v.	  bestuurder	  
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ARBEIDSONGESCHIKTHEID	  (I)	  



o  HR	  15	  april	  2005,	  JAR	  2005/153,	  r.o.	  3.5.3.:	  “Daarom	  
heeS	  te	  gelden	  dat	  een	  ontslagbesluit	  in	  beginsel	  
tevens	  beëindiging	  van	  de	  dienstbetrekking	  van	  de	  
bestuurder	  tot	  gevolg	  heeS.	  Voor	  een	  uitzondering	  is	  
slechts	  plaats	  indien	  een	  weMelijk	  ontslagverbod	  aan	  
die	  beëindiging	  in	  de	  weg	  staat	  of	  indien	  parFjen	  
anders	  zijn	  overeengekomen.”	  

o  HR	  24	  oktober	  1986,	  NJ	  1987/292:	  opzegverboden	  
gelden	  ook	  voor	  een	  bestuurder	  

o  Vennootschappelijk	  ontslagbesluit	  ≠	  	  einde	  arbeidsovk	  
bij	  ziekte	  bestuurder	  
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ARBEIDSONGESCHIKTHEID	  (II)	  



o  Hoe	  om	  te	  gaan	  met	  de	  “strategische	  
ziekmelding”?	  
§  Geen	  uitsluitsel	  in	  de	  genoemde	  arresten	  

o M.i.	  moet	  de	  beperking	  van	  art.	  7:670	  BW	  van	  het	  
opzegverbod	  bij	  ziekte	  analoog	  op	  de	  bestuurder	  	  
worden	  toegepast	  (vgl.	  Hof	  Amsterdam	  29	  
augustus	  2008,	  JAR	  2008/217) 	   	  	  
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ARBEIDSONGESCHIKTHEID	  (III)	  



	  

	  	  	  	  	  	  	  Dank	  voor	  uw	  aandacht	  
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VRAGEN	  


