
 

Arbeidsovereenkomst DGA voor onbepaalde tijd 
 
De ondergetekenden: 
 
1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] BV, gevestigd te [adres] 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer [naam], hierna te noemen werkgever; 
 
2.  [naam werknemer], geboren op [geboortedatum], wonende te [adres], hierna te noemen 

werknemer; 
 
In aanmerking nemende dat: 

 de algemene vergadering van aandeelhouders van de BV in haar vergadering van [datum] ter 
voorziening in de vacature van statutair bestuurder, de heer [naam] onder onderstaande 
arbeidsvoorwaarden tot directeur van de BV heeft benoemd; 

 partijen deze arbeidsovereenkomst schriftelijk wensen vast te leggen; 
 
Komen overeen als volgt: 
 
1. Indiensttreding en werkzaamheden 
1.1 De werkgever neemt de werknemer met ingang van [datum] voor onbepaalde tijd in dienst in 

de functie van titulair en statutair directeur in de ruimste zin, welk dienstverband de 
werknemer aanvaardt.  

1.2 De werknemer wordt aangenomen voor een dienstverband van 40 uur per week en verbindt 
zich tot het verrichten van al die werkzaamheden, die in de uitoefening van de functie 
redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden. De functie houdt tevens in het verrichten van 
werkzaamheden voor aan de werkgever gelieerde vennootschappen, waar werkgever of 
werknemer als bestuurder is benoemd. 

1.3 De werknemer heeft als directeur van de vennootschap alle wettelijke rechten en 
verplichtingen van een bestuurder in de zin van Boek 2 BW, indien en voor zover deze niet 
door de statuten van de vennootschap zijn beperkt of uitgebreid. De statuten zijn als bijlage bij 
deze overeenkomst gevoegd. 

1.4 Er is geen/wel een* collectieve arbeidsovereenkomst op deze overeenkomst van toepassing. 
 
2. Opzegging en beëindiging 
Het dienstverband kan worden opgezegd door de werkgever middels een besluit van de Vergadering 
van Aandeelhouders ex artikel 244 boek 2 BW, die bevoegd is dit besluit te nemen. Opzegging houdt 
tevens in het vennootschapsrechtelijk ontslag van werknemer als statutair directeur. Opzegging heeft 
directe werking voor wat betreft de functie als statutair directeur. Opzegging door de werknemer 
geschiedt middels een schriftelijke mededeling aan de werkgever aan het einde van de maand, met in 
achtneming van de wettelijke opzegtermijnen.  
 
Optie* 
Bij de beëindiging van deze overeenkomst heeft werknemer recht op €[bedrag] bruto, ter derving van 
toekomstige inkomsten. 
 
3. Salaris/vergoeding/vakantietoeslag 
3.1 Het brutoloon bedraagt €[bedrag] per [periode invullen]. Overuren worden niet separaat 

beloond, maar worden geacht deel uit te maken van de functie. Dit loon heeft ook betrekking 
op de werkzaamheden voor aan de werkgever gelieerde vennootschappen. Werknemer heeft 
voor die werkzaamheden geen recht op (extra) loon of enige vergoeding. 

3.2 [optie] De werknemer ontvangt, indien fiscaal toegestaan, per maand een vaste 
kostenvergoeding van €[bedrag]. Deze vergoeding kan als volgt worden gespecificeerd: 


