
Checklist voor het ontslag van een statutair directeur 
 

De statutair directeur heeft een aparte juridische status. Er is sprake van een 
vennootschapsrechtelijke verhouding tot de vennootschap en daarnaast is sprake van een 
arbeidsovereenkomst. Om die reden wordt ook wel gesproken van een dubbele rechtsverhouding. 

 

Wanneer spreken we van een statutair directeur? 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de statutair directeur van de vennootschap en de 
“titulair” directeur die alleen een arbeidsrechtelijke relatie heeft. Deze laatste heeft een identieke 
bescherming als de gewone werknemer. Het is van belang om dit onderscheid goed in de gaten te 
houden in verband met het verschil in ontslagbescherming.  

 

Ontslag en schorsing  

Iedere statutair directeur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door degene die bevoegd is 
tot benoeming, dat is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) of soms de Raad van 
Commissarissen (RvC) op grond van artikel 2:134 BW en artikel 2:244 BW. 

Het komt daarbij aan op het in acht nemen van de juiste formaliteiten. Zo moet de juiste termijn van 
oproeping voor een AVA in acht worden genomen, alle aandeelhouders moeten op de juiste wijze 
worden opgeroepen en het onderwerp van de vergadering moet op de agenda staan. Op grond van 
de wet hebben bestuurders en commissarissen in de algemene vergadering een raadgevende stem. 
Ook zij moeten dus voor de vergadering worden opgeroepen en in de gelegenheid worden gesteld om 
hun advies te geven. Dat geldt ook voor de directeur zelf die ontslagen gaat worden. Bij niet naleving 
van dit voorschrift is het desbetreffende besluit vernietigbaar (artikel 2:15 BW). 

Er zal met meerderheid van stemmen moeten worden beslist over het ontslag. Soms is een versterkte 
meerderheid nodig (controleer de staturen). Een grotere meerderheid dan 2/3 van de stemmen 
vertegenwoordigend meer dan de helft van het kapitaal is niet toegestaan 

Een ontslagbesluit van de AVA (of RvC) heeft tot gevolg dat ook de arbeidsovereenkomst met de 
statutair directeur eindigt. Om de arbeidsrechtelijke band te verbreken zal nog wel met in achtneming 
van de geldende opzegtermijn moeten worden opgezegd. Een procedure via het UWV WERK bedrijf 
of de rechter is dus niet nodig.  

Er zal een redelijke ontslaggrond (artikel 7:669 BW) moeten bestaan. Is de redelijke ontslaggrond er 
niet of heeft de vennootschap ernstig verwijtbaar gehandeld, dan kan de statutair directeur bij de 
rechtbank aanspraak maken op een billijke vergoeding. 

Een statutair directeur heeft net als een gewone werknemer recht op de wettelijke transitievergoeding. 
Mogelijk zijn hierover afwijkende schriftelijke afspraken gemaakt in de arbeidsovereenkomst.  

Het heeft net als bij de verbreking van de normale arbeidsovereenkomst de voorkeur om een 
arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen door een vaststellingsovereenkomst 
(vso). In het geval van een statutair directeur is geen sprake van de verplichte wettelijke bedenktermijn 
van 14 dagen. 

 

 

 

 

 


