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De positie van de bestuurder is reeds sinds
lange tijd onderwerp van vele juridische
discussies. De reikwijdte van deze discussie

varieert van de positie van de bestuurder bij de
‘kleine’ BV tot en met de positie van de bestuurder
bij de beursgenoteerde NV.1

De reden van deze discussie is dat de verhouding
tussen de bestuurder en de vennootschap tweeledig
is. Enerzijds maakt de bestuurder deel uit van de ven-
nootschappelijke organisatie, anderzijds heeft de
bestuurder meestal (ook) een contractuele relatie met
de vennootschap, veelal een arbeidsovereenkomst.2

De Hoge Raad ziet de verhouding tussen de ven-
nootschapsrechtelijke en contractuele rechtsbetrek-
king als dubbele rechtsbetrekking.3 Dit houdt in, dat
er twee onderscheiden rechtsverhoudingen bestaan
en dat bijvoorbeeld ontslag als bestuurder niet zonder
meer tot beëindiging van de arbeidsverhouding als
werknemer leidt. Deze benadering houdt eveneens
in, dat de benoeming van de bestuurder (de vennoot-
schapsrechtelijke verhouding) en het aangaan van de
arbeidsovereenkomst (de contractuele verhouding)
twee verschillende rechtshandelingen zijn.

In deze bijdrage zal ik nader ingaan op de ven-
nootschapsrechtelijke verhouding tussen de bestuur-
der en de BV en laat ik de arbeidsrechtelijke aspecten
verder buiten beschouwing. Ik richt mij derhalve op
de bepalingen uit boek 2 BW.Allereerst zal ik ingaan

op het verschil tussen het monistische en dualistische
bestuursmodel.Vervolgens komen de huidige regels
van benoeming en ontslag van bestuurders alsmede
de knelpunten aan bod.Tevens zal ik ingaan op de
aanbevelingen die de Expertgroep onder leiding van
prof.mr. H.J. de Kluiver doet in het rapport over de
vereenvoudiging en flexibilisering van het Neder-
landse BV-recht (hierna: Expertgroep). Ten slotte
komen de benoeming en het ontslag van commissa-
rissen aan de orde.

Het monistisch en dualistisch
bestuursmodel
Het Nederlandse vennootschapsrecht hanteert een

dualistisch bestuursmodel (ook wel two-tier board
genoemd). Dit betekent dat er een scheiding is tussen
het bestuur en het toezichthoudend orgaan (raad van
commissarissen). Er zijn dan ook twee voorzitters: de
een geeft leiding aan het bestuur, de ander aan de
raad van commissarissen.

Het vennootschapsrecht van veel andere (veelal
Angelsaksische) landen kenmerkt zich door het
gebruik van het monistisch stelsel (of one-tier board).
Er is één bestuursorgaan, dat wel vaak bestaat uit twee
soorten bestuurders, te weten uitvoerende en niet-
uitvoerende. Uitvoerende bestuursleden hebben de
dagelijkse leiding, terwijl niet-uitvoerende bestuurs-
leden vaak een toezichthoudende rol vervullen. De
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1 Zie voor laatstgenoemde bestuurder: De Nederlandse corporate governance code, beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best

practicebepalingen, best practicebepaling II.1.1 en II.2.7 alsmede aanbeveling 3 aan de wetgever (p. 62).

2 P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, dertiende druk, Kluwer, Deventer, 2003, p. 132.Vaak is er in het geval een bestuurder

geen arbeidsovereenkomst heeft sprake van een overeenkomst van opdracht.

3 Zie bijvoorbeeld: HR 26 oktober 1984, NJ 1985, 375 (Sjardin/Sjartec), HR 13 november 1992, NJ 1993, 265 (Levi-

son/MAB).
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bestuurder die leiding geeft aan het uitvoerend
bestuur, de chief executive officer (CEO), is meestal
ook de voorzitter van het gehele bestuur.

In Nederland is een verschuiving waar te nemen
naar een monistisch bestuursmodel. De vraag is ech-
ter of dit onder het huidig recht mogelijk is dan wel
of wetswijziging noodzakelijk is. Het Nederlandse
vennootschapsrecht kent het systeem van collegiaal
bestuur, dat wil zeggen dat iedere bestuurder voor de
bestuurstaak verantwoordelijkheid draagt.4 Volgens
sommige schrijvers is een monistisch bestuursmodel
in te passen in het huidige systeem.5 Dortmond is van
mening dat er een individuele taakverdeling kan
worden gemaakt, waarbij een algemeen en een dage-
lijks bestuur wordt gecreëerd.6 Dit wordt mogelijk
gemaakt in de statuten van de vennootschap.7 Tevens
kan de taakverdeling worden vastgelegd in een regle-
ment of zijn neergelegd in een besluit van het daartoe
bevoegde orgaan.8

Ook bij de oprichting van een Europese Vennoot-
schap (SE) is het mogelijk te kiezen voor een monis-
tisch bestuursmodel. De wetgever is van mening dat
Nederland op dit punt geen wetswijziging behoeft,
daar de taakverdeling reeds op grond van artikel 2:9
BW mogelijk wordt gemaakt.9 Dumoulin is dezelfde
mening toegedaan.10 Hij pleit echter wel voor een
verdere codificering van het monistisch bestuursmo-
del door het een wettelijke basis in boek 2 BW te
geven.

Uit het voorgaande blijkt dat het in beginsel
mogelijk is zonder wetswijziging een monistische
bestuursstructuur te creëren voor Nederlandse ven-
nootschappen, derhalve ook voor de BV. Het knel-
punt dat door verscheidene schrijvers wordt aange-

voerd en dat ook door de Expertgroep wordt gesig-
naleerd, betreft echter de aansprakelijkheid van
vooral de niet-uitvoerende bestuursleden.11 Op
grond van artikel 2:9 BW zijn ook zij aansprakelijk te
stellen, zelfs als er een onderlinge taakverdeling wordt
gemaakt. Dit vloeit voort uit het genoemde principe
van collectieve verantwoordelijkheid; niet-uitvoe-
rende bestuursleden zijn dus in beginsel ook aanspra-
kelijk voor het door de uitvoerende bestuursleden
gevoerde beleid.

Ook door het creëren van een algemeen bestuur
en een dagelijks bestuur worden volgens de Expert-
groep de taken van de verschillende bestuursleden
nog niet voldoende afgebakend.12 Bestuurders blij-
ven bestuurders. Om onduidelijkheden te vermijden
pleit de Expertgroep voor het invoeren van een wet-
telijke regeling, die een monistische bestuursstruc-
tuur mogelijk maakt. Hier sluit ik mij volledig bij
aan.

In het hiernavolgende ga ik uit van de dualistische
bestuursstructuur, die in het huidige Nederlandse
vennootschapsrecht (nog) gebruikelijk is.

Benoeming en ontslag van bestuurders
onder huidig recht
De eerste bestuurders worden benoemd in de akte

van oprichting. Op grond van artikel 2:242 lid 1 BW
worden latere bestuurders benoemd door de alge-
mene vergadering van aandeelhouders (AvA), tenzij
er sprake is van structuurvennootschap. In het laatste
geval worden bestuurders benoemd door de raad van
commissarissen (artikel 2:272 BW).

Het benoemingsbesluit heeft direct externe wer-
king. Het geldt derhalve als een rechtstreeks tot de
bestuurder gerichte rechtshandeling. De benoeming
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4 P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, dertiende druk, Kluwer, Deventer, 2003, p.125.

5 Ook de Corporate Governance Code gaat ervan uit dat gekozen kan worden voor een monistisch bestuursmodel, zie principe

III.8.

6 P.J. Dortmond,‘De one-tier board in een Nederlandse vennootschap’, in: L.J. Hijmans van den Bergh (red.), Nederlands onder-

nemingsrecht in grensoverschrijdend perspectief, Kluwer, Deventer, 2003, p. 118.

7 Enkele vennootschappen hebben reeds op deze wijze een monistische structuur gecreëerd, zoals bijvoorbeeld Fortis. Zie hier-

over: F.J.P. van den Ingh,‘De bestuursstructuur van Fortis’, in: Ondernemingsrecht 2000-6, pp. 138-143; zie ook: D.A.M.H.W. Strik,

‘Aansprakelijkheid van niet-uitvoerende bestuursleden: you cannot have your cake and eat it’, in: Ondernemingsrecht 2003-10, pp.

367-374.

8 S.H.M.A. Dumoulin, ‘De organisatie van de Europese Vennootschap’, in: H.J. de Kluiver e.a., De Europese Vennootschap (SE),

Preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2004, Kluwer, p. 110.

9 TK 2003-2004, 29 309, nr. 7, p. 8.

10 S.H.M.A. Dumoulin, ‘De organisatie van de Europese Vennootschap’, in: H.J. de Kluiver e.a., De Europese Vennootschap (SE),

Preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2004, Kluwer, p.114.

11 D.A.M.H.W. Strik,‘Aansprakelijkheid van niet-uitvoerende bestuursleden: you cannot have your cake and eat it’, in: Onderne-

mingsrecht 2003-10, pp. 373-374.

12 Rapport Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht, rapport van de expertgroep ingesteld door de

Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken, 6 mei 2004 (hierna: het Rapport), p. 33.
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dient nog wel door de bestuurder te worden aan-
vaard. Het benoemingsbesluit is nietig (artikel 2:14
BW), indien het wordt genomen door een ander dan
het tot benoeming bevoegde orgaan. Deze nietigheid
mag ook aan de bestuurder worden tegengeworpen
op grond van artikel 2:16 lid 2 BW. De bestuurder
heeft hoogstens recht op schadevergoeding.

De AvA is in beginsel vrij in haar keuze van
benoeming: zij mag benoemen wie zij wil. Ook het
aantal bestuurders kan door de AvA worden bepaald,
tenzij in de statuten dit aantal reeds is opgenomen.

In de statuten kunnen kwaliteitseisen worden
opgenomen voor de te benoemen bestuurders (arti-
kel 2:242 lid 2).13 Vaak wordt bepaald dat een
bestuurder ingezetene van Nederland moet zijn of
een bepaling van gelijke strekking. De bevoegdheid
van de AvA om de bestuurders te benoemen wordt
op deze wijze weer enigszins ingeperkt. Echter, de
AvA kan de kwaliteitseisen weer terzijde stellen door
een besluit genomen met twee derden van de uitge-
brachte stemmen die meer dan de helft van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Na benoeming moet de bestuurder worden inge-
schreven in het handelsregister (artikel 14 sub b Hrb).

De bevoegdheid van de AvA kan ook worden
ingeperkt door de bindende voordracht van artikel
2:243 BW. In de statuten kan een bepaling worden
opgenomen die voorschrijft dat de benoeming door
de algemene vergadering zal geschieden uit een
voordracht (aan de AvA), die ten minste twee perso-
nen voor iedere te vervullen plaats bevat. De achter-
grond hiervan is dat op deze wijze zeggenschap over
de vennootschap van aandeelhouders kan worden
overgeheveld naar een andere groep, vaak houders
van prioriteitsaandelen.14 De voordracht kan wel
weer doorbroken worden door de AvA (op grond van
artikel 2:243 lid 2 BW) bij besluit genomen met twee
derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan
de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordi-
gen.

Indien het orgaan dat tot het opmaken van de bin-
dende voordracht bevoegd is, dit niet doet, is de alge-
mene vergadering vrij in de benoeming.15

De bindende voordracht geldt niet bij een struc-
tuurvennootschap (artikel 2:243 lid 3 BW), waar de

bestuurders worden benoemd door de raad van com-
missarissen. Dit is te verklaren uit het feit, dat de
werknemers bij de structuurvennootschap invloed
hebben op de samenstelling van het bestuur.Wanneer
een bindende voordracht door anderen wordt
gedaan, wordt de invloed van de werknemers onder-
mijnd, wat natuurlijk niet de bedoeling is.

Een bestuurder kan te allen tijde worden geschorst
en ontslagen door degene die bevoegd is tot benoe-
ming (artikel 2:244 lid 1 BW). Indien dit de AvA is,
dan kan wederom op grond van de statuten een ver-
sterkte meerderheid worden vereist alsmede de aan-
wezigheid van de helft van het geplaatste kapitaal (lid
2).

Daarnaast is de raad van commissarissen op grond
van artikel 2:257 BW bevoegd om bestuurders te
schorsen, tenzij bij de statuten anders is bepaald. De
schorsing kan te allen tijde door de AvA worden
opgeheven, tenzij de bevoegdheid tot benoeming van
de bestuurders bij de raad van commissarissen berust
(lid 2).

Het ontslagbesluit heeft evenals het benoemings-
besluit direct externe werking, maar hoeft niet door
de betrokken bestuurder te worden aanvaard: de
gevolgen treden direct in. Een bestuurder heeft wel in
de algemene vergadering een raadgevende stem (arti-
kel 2:227 lid 4 BW), zelfs indien hierin over zijn
eigen ontslag wordt beslist.16

Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van ven-
nootschapsrechtelijk bestuurder dus altijd worden
ontslagen, wat echter niet altijd wil zeggen dat ook
de arbeidsrechtelijke verhouding eindigt (in de
meeste gevallen echter wel). Een bestuurder kan ook
te allen tijde zelf aftreden.

Fricties
So far, so good. De huidige regelingen lijken dui-

delijk en helder en zijn dat ook.Toch zijn er enige
knelpunten, die de Expertgroep in kaart heeft ge-
bracht.

De eerste vraag die rijst, is of er wel een bestuurs-
orgaan dient te worden ingesteld. Is een aandeelhou-
derbestuurde vennootschap niet mogelijk? In Neder-
land zijn veel eenpersoonsvennootschappen, de aan-
deelhouder is dan tevens bestuurder van de BV. De
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13 Artikel 2:242 lid 2 BW is op 1 september 2001 in werking getreden in het kader van de Wet van 22 juni 2000 tot wijziging

van boek 2 BW in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijziging van de statuten van naam-

loze en besloten vennootschappen (Stb. 2000, 283).

14 Rechtspersonen (losbladig), J.B. Huizink, artikel 133, aant. 2.Vaak wordt een dergelijke regeling aangeduid met de term ‘oligar-

chische clausule’.

15 HR 19 maart 1976, NJ 1978, 52 (Van Rees).

16 HR 10 maart 1995, NJ 1995, 595 (Janssen Pers).
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duale orgaanstructuur (AvA en bestuur) is in werke-
lijkheid bij een dergelijke BV niet aanwezig.17 Kan
het bestuursorgaan in zo’n geval niet achterwege blij-
ven?

In de nieuwe regeling van de Antilliaanse BV, die
op 1 maart 2004 kracht van wet heeft gekregen, is de
mogelijkheid voor een aandeelhouderbestuurde ven-
nootschap opgenomen (artikelen 2:239 e.v. NA BW).
Aandeelhouders kunnen een aandeelhoudersover-
eenkomst sluiten (waarbij zowel de aandeelhouders
als de vennootschap partij zijn), waarin wordt opge-
nomen hoe de vennootschap zal worden bestuurd.

De Expertgroep is echter van mening, dat in
Nederland het instellen van de figuur aandeelhou-
derbestuurde vennootschap een belangenstrijd ople-
vert. Het bestuur dient het vennootschappelijk
belang te dienen, terwijl de aandeelhouder in begin-
sel zijn eigen belang voorop mag stellen.18 Bovendien
meent de Expertgroep dat eventuele knelpunten, bij-
voorbeeld ten aanzien van onnodige formaliteiten, op
minder vergaande wijze kunnen worden verholpen
dan door afschaffing van het bestuur. Dit lijkt mij
juist.

Een volgend belangrijk knelpunt – en naar mijn
mening ook hét punt waar de schoen wringt – is vol-
gens de Expertgroep de benoeming en het ontslag
van bestuurders bij joint-ventureverhoudingen.
Onder joint venture wordt volgens Van Duuren ver-
staan: ‘de partiële samenwerking tussen overigens
zelfstandig blijvende ondernemingen in de vorm van
een gemeenschappelijke onderneming’.19 Bij derge-
lijke joint-venturevennootschappen wenst iedere
partner zijn eigen bestuurder te benoemen en te ont-
slaan.20 Om dit te bereiken zal een bindende voor-
dracht overeenkomstig artikel 2:243 BW moeten
worden gedaan. Lid 1 bepaalt dat de voordracht ten
minste twee personen voor iedere te vervullen plaats
bevat. Deze bepaling is echter een lege huls, daar er
meestal maar één serieuze kandidaat is en de tweede
persoon enkel op de voordracht wordt geplaatst om
aan de wettelijke bepaling te voldoen.21 Zoals aange-

geven kan de algemene vergadering de bindende
voordracht weer doorbreken bij een besluit genomen
met tweederde van de uitgebrachte stemmen, die
meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verte-
genwoordigen (lid 2). Dit laatste zal in de praktijk
derhalve enkel geschieden bij joint ventures, waarin
drie (of meer) partners voor gelijke delen deelnemen.
Om dit te voorkomen, sluiten de partners vaak een
stemovereenkomst, waarin zij afspreken overeenkom-
stig de voordracht te stemmen.22 Het wettelijk sys-
teem wordt door een dergelijke overeenkomst als het
ware buitenspel gezet en wordt zo overbodig.23

Ten slotte is de Expertgroep van mening, dat er
behoefte bestaat om de bestuurders te laten ontslaan
door de raad van commissarissen in plaats van door
de AvA (ook bij de ‘gewone’ BV, dus niet alleen bij
structuurvennootschappen). De raad van commissa-
rissen krijgt zo meer macht om toezicht uit te oefe-
nen, terwijl ze nu alleen de bevoegdheid heeft om
bestuurders te schorsen.24

Aanbevelingen 
Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de

genoemde knelpunten tegemoet te komen.Voorop
staat volgens de Expertgroep echter, dat er een een-
voudige en ondubbelzinnige regeling moet komen
en dat bestuurders door de aandeelhouders dienen te
worden benoemd.25 Eén van de mogelijkheden is
benoeming door individuele aandeelhouders. Dit zou
een regeling overeenkomstig het Antilliaanse recht
kunnen zijn, waarvan artikel 236 lid 1 luidt:

‘De benoeming van bestuurders die niet in de
akte van oprichting zijn aangewezen geschiedt door
de algemene vergadering, voor zover de statuten niet
anders bepalen’.

Lid 2 van hetzelfde artikel luidt:

‘Tenzij de statuten anders bepalen is het orgaan
of degene die de bestuurder heeft benoemd te allen

De ‘vereenvoudigde’ procedure voor benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen van een BV

17 Het Rapport, p. 21.

18 Het Rapport, p. 23; zie ook:Asser/Maeijer 2-III, nr. 293.

19 T.P. van Duuren, De joint venture-vennootschap, Een persoonsgebonden kapitaalvennootschap, Center for Company Law, Boom Juri-

dische uitgevers, Den Haag 2002, p. 3.

20 T.P. van Duuren, De joint venture-vennootschap, Een persoonsgebonden kapitaalvennootschap, Center for Company Law, Boom Juri-

dische uitgevers, Den Haag 2002, p. 96.

21 Zie het Rapport, p. 27.

22 M. Meinema, Dwingend recht voor de besloten vennootschap, Een beschouwing over de contractsvrijheid van aandeelhouders in rechtsverge-

lijkend perspectief, Kluwer, Deventer, 2003, p. 198.

23 Stemovereenkomsten hebben weliswaar geen vennootschapsrechtelijke werking, maar indien partijen zich aan de overeen-

komst houden, wijken zij wel af van het wettelijk systeem.

24 Zie p. 28 van het Rapport.

25 Zie vorige noot.
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26 Ik ga er hierbij van uit dat er meerdere aandeelhouders A zijn; is dit niet het geval dan kan op grond van het door de Expert-

groep voorgestelde nieuwe artikel 2:189a BW de vergadering van houders van aandelen van een bijzondere soort als orgaan wor-

den aangemerkt.

27 Rapport, p. 30.

tijde bevoegd die bestuurder te schorsen of te ont-
slaan.Ten aanzien van de bestuurders die in de akte
van oprichting zijn aangewezen komen de in de eer-
ste volzin omschreven bevoegdheden toe aan de alge-
mene vergadering, tenzij uit de statuten anders
voortvloeit’.

Een dergelijke bepaling is volgens de Expertgroep
echter in het Nederlandse wettelijke systeem niet
mogelijk, daar op het besluit tot benoeming de arti-
kelen 2:14 (nietigheid) en 2:15 (vernietigbaarheid)
van toepassing moeten kunnen zijn. Deze artikelen
betreffen besluiten van organen. Indien in de statuten
bijvoorbeeld een regeling is opgenomen die bepaalt,
dat bestuurder 1 door aandeelhouder A wordt
benoemd, is er geen sprake van een besluit van een
orgaan en is het genomen besluit niet toetsbaar aan
artikelen 2:14 en 2:15 BW.26 Dit is niet in te passen
in de Nederlandse vennootschapswetgeving.

De Expertgroep stelt dan ook voor om de artike-
len 2:242, 2:243 en 2:244 BW als volgt te wijzigen.

Artikel 2:242 BW
1 De benoeming van bestuurders geschiedt voor de

eerste maal bij de akte van oprichting en later
door de algemene vergadering van aandeelhou-
ders, tenzij zij overeenkomstig artikel 272 van dit
Boek door de raad van commissarissen geschiedt.
De statuten kunnen bepalen dat bestuurders in plaats
van door de algemene vergadering worden benoemd door
de vergadering van houders van aandelen van een bij-
zondere soort of aanduiding.

2 De statuten kunnen de kring van benoembare
personen beperken door eisen te stellen waaraan
de bestuurders moeten voldoen. De eisen kunnen
terzijde worden gesteld door een besluit van de
desbetreffende vergadering van aandeelhouders
genomen met twee derden van de uitgebrachte
stemmen.

Artikel 2:243 BW 
Artikel 2:243 BW wordt geschrapt.

Artikel 2:244 BW 
1 Iedere bestuurder kan te allen tijde worden

geschorst en ontslagen door degene die bevoegd is
tot benoeming. De statuten kunnen bepalen dat een
bestuurder ook kan worden ontslagen door een ander
orgaan.

2 Een veroordeling tot herstel van de arbeidsover-
eenkomst tussen vennootschap en bestuurder kan
door de rechter niet worden uitgesproken.

3 De statuten moeten voorschriften bevatten
omtrent de wijze, waarop in het bestuur van de
vennootschap voorlopig wordt voorzien in geval
van ontstentenis of belet van bestuurders.27

Opmerkingen
De voorgestelde regelingen komen tegemoet aan
de bezwaren die hiervoor zijn genoemd, vooral in
het kader van joint-venturevennootschappen.
Ik heb echter wel enkele opmerkingen.

Door de voorgestelde regelingen wordt het voor
partners in joint-ventureverhoudingen mogelijk op
grond van artikel 2:242 lid 1 tweede zin BW hun
‘eigen’ bestuurders te benoemen. Elk van de partners
krijgt dan aandelen van een bijzondere soort en sta-
tutair kan vervolgens worden bepaald dat één of meer
bestuurders worden benoemd door aandeelhouders
van een bepaalde soort. Op deze wijze hoeft ook niet
meer te worden gewerkt met een bindende voor-
dracht en een daaraan gekoppelde stemovereen-
komst. Echter, op basis van het voorgestelde artikel
2:244 lid 1 BW kunnen deze bestuurders door
dezelfde groep aandeelhouders worden ontslagen,
tenzij de statuten een ander orgaan aanwijzen.Wan-
neer de statuten niets bepalen, ontslaan de joint-ven-
turepartners dus ‘hun eigen’ bestuurders. Dit zal niet
snel gebeuren, zij hebben immers zelf de bestuurder
gekozen en benoemd. De andere joint-venturepart-
ners verliezen nu de mogelijkheid om de desbe-
treffende bestuurder te ontslaan. Zij hebben deze
bevoegdheid niet (meer) op grond van artikel 2:244
lid 1 BW. Dit lijkt mij een manco in de voorgestelde
regeling. Zeker in het geval van onbehoorlijk bestuur
door de betreffende bestuurder, staan zij wat het ont-
slag betreft met lege handen. De enige mogelijkheid
die zij mijns inziens hebben, is de gang naar de
Ondernemingskamer om een enquêteprocedure te
starten op grond van artikelen 2:345 e.v. BW en via
deze weg proberen de bestuurder te ontslaan. Dit lijkt
mij erg omslachtig en ook nog schadelijk voor de
vennootschap. De vennootschap dient een eigen in-
strument te hebben om de bestuurder buiten de
rechter om te ontslaan.

Het voorgestelde artikel 2:244 BW dient naar
mijn mening dan ook aangepast te worden door een
extra zin toe te voegen aan lid 1. Deze kan bijvoor-
beeld als volgt komen te luiden:
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‘De bestuurder kan in alle gevallen van onbe-
hoorlijk bestuur worden ontslagen door de algemene
vergadering van aandeelhouders’.

Wel dient de wetgever in de Memorie van Toe-
lichting bij het wetsvoorstel duidelijkheid te ver-
schaffen over het begrip ‘onbehoorlijk bestuur’.

Een andere opmerking van mijn kant betreft de
structuurregeling. De voorgestelde regelingen heb-
ben ook betrekking op de structuurvennootschap-
pen. Op grond van artikel 2:242 jo. 272 BW worden
bestuurders bij structuur-BV’s benoemd door de raad
van commissarissen en op basis van artikel 2:244 lid 1
BW worden zij door diezelfde raad van commissaris-
sen ontslagen.Wanneer nu de door de Expertgroep
voorgestelde regeling wordt ingevoerd en artikel
2:244 lid 1 tweede zin kracht van wet gaat krijgen,
kan de vreemde situatie ontstaan dat bestuurders
worden ontslagen door een ander orgaan dan de raad
van commissarissen en wordt van het dwingendrech-
telijke regime dat geldt voor structuurvennootschap-
pen afgeweken. Dit kan en mag niet de bedoeling
zijn.

Nu is een en ander ook door de Expertgroep
gesignaleerd en een groot deel van haar leden is dan
ook van mening dat de structuurregeling zich slecht
verhoudt met de flexibilisering van het BV-recht,
zeker wanneer het gaat om joint-ventureverhoudin-
gen.27 Afschaffing van de structuurregeling voor BV’s
is volgens deze leden van de Expertgroep gewenst.

Wanneer de structuurregeling echter blijft bestaan
voor BV’s, blijft het genoemde probleem van kracht.
Met de invoering van de nieuwe structuurregeling
(op 1 oktober 2004) zijn bepaalde gevolgen van het
instellen van de structuurregeling voor BV’s wel min-
der ingrijpend geworden. In elk geval blijft het ‘oude’
artikel 2:265 BW gelden, dat betrekking heeft op het
verzwakte regime.Wanneer er sprake is van een ver-
zwakt regime, is niet artikel 2:272 BW maar artikel
2:242 BW van toepassing op de benoeming van
bestuurders.28 Tevens is bij de invoering van de
nieuwe structuurregeling een (nieuw) artikel 2:265a
BW ingevoerd, waarin de regeling voor het ver-
zwakte regime is uitgebreid. Indien een natuurlijk
persoon of meer natuurlijke personen volgens een
onderlinge regeling tot samenwerking het gehele
geplaatste kapitaal aan de vennootschap verschaffen
of doen verschaffen, is ook artikel 2:272 BW niet van
toepassing. Ditzelfde geldt indien een vereniging,

stichting of publiekrechtelijke rechtspersoon of
meerdere van deze rechtspersonen het geplaatste
kapitaal verschaffen.

Voor de overige structuurvennootschappen blijft
echter de regel gelden, dat bestuurders worden
benoemd en ontslagen door de raad van commissaris-
sen. In dit kader zal mijns inziens het voorgestelde
artikel 2:244 lid 1 dienen te worden aangepast, in die
zin dat bij een ‘gewone’ structuurvennootschap de
bestuurders altijd worden ontslagen door de raad van
commissarissen. Dit om het dwingende regime niet
te doorbreken.

Benoeming en ontslag raad van
commissarissen
Ten slotte nog iets over de raad van commissaris-

sen. De procedure voor benoeming en ontslag van
commissarissen van een (niet-structuur) BV is vrijwel
dezelfde als die voor bestuurders. Commissarissen die
niet bij de akte van oprichting zijn aangewezen, wor-
den benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders. De Expertgroep beveelt aan om de
artikelen 2:252, 2:253 en 2:254 BW te wijzigen.
Naast de AvA dient volgens de Expertgroep ook de
vergadering van houders van aandelen van een bij-
zondere soort of aanduiding (indien de statuten zulks
bepalen) de bevoegdheid te krijgen commissarissen
te benoemen.29Verder dient artikel 2:253 BW gewij-
zigd te worden in die zin dat bij de statuten kan wor-
den bepaald dat een of meer commissarissen, doch
ten hoogste een derde van het gehele aantal, zullen
worden benoemd door anderen dan een vergadering
van aandeelhouders.

Ten slotte moet volgens de Expertgroep artikel
2:254 lid 1 BW als volgt komen te luiden:

‘Een commissaris kan worden geschorst en ont-
slagen door degene die bevoegd is tot benoeming en,
indien de statuten zulks bepalen, door een vergade-
ring van aandeelhouders’.

De ontslagregeling voor commissarissen is
beperkter dan die voor bestuurders. De oorzaak hier-
voor is dat de Expertgroep meent dat het in strijd is
met de verdeling van bevoegdheden in de vennoot-
schap als naast de algemene vergadering van aandeel-
houders het bestuur bevoegd zou zijn tot ontslag van
commissarissen.30

De ‘vereenvoudigde’ procedure voor benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen van een BV

28 Zie p. 14 van het Rapport.

29 Voor de vereisten van het verzwakte regime verwijs ik naar artikel 2:265 leden 1, 2 en 3 BW.

31 Zie p. 46 van het Rapport.

32 Zie vorige noot.
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Hier wil ik een kanttekening bij plaatsen.Via arti-
kel 2:253 BW kan het bestuur de bevoegdheid krij-
gen ten hoogste een derde van het aantal commissa-
rissen te benoemen. Hoe is dit te verenigen met arti-
kel 2:254 lid 1 BW waarin degene die bevoegd is tot
benoeming ook bevoegd wordt commissarissen te
ontslaan? Stel een BV heeft een raad van commissa-
rissen met daarin drie leden. Eén van de commissaris-
sen is benoemd door het bestuur. Heeft het bestuur
dan ook de bevoegdheid die ene commissaris te ont-
slaan? Dit lijkt me niet de bedoeling van de Expert-
groep te zijn geweest, juist nu de reikwijdte van arti-
kel 2:254 BW beperkter is dan die van artikel 2:244
BW. Of is de Expertgroep van mening dat het geen
kwaad kan indien een minderheid van de commissa-
rissen wordt ontslagen door het bestuur? Dit is mijns
inziens in strijd met het vennootschappelijk belang.
De taak van de raad van commissarissen is juist om
toezicht te houden op het bestuur. De commissaris-
sen richten zich bij het vervullen van hun taak naar
het belang van de vennootschap en de met haar ver-
bonden onderneming.Wanneer de commissarissen
kunnen worden ontslagen door het bestuur, komt dit
vennootschappelijk belang in gevaar. Om onduide-
lijkheden te vermijden pleit ik voor aanpassing van
artikel 2:254 lid 1 BW.

Ten slotte nog een opmerking over de bewoordin-
gen in artikel 2:254 lid 1 BW. Wat wordt verstaan
onder ‘een vergadering van aandeelhouders’? Zijn dit
houders van aandelen van een bijzondere soort of
aanduiding als bedoeld in artikel 2:252 lid 1 BW?
Indien deze groep van aandeelhouders echter al de
bevoegdheid heeft gekregen de commissarissen te
benoemen, zijn zij tevens bevoegd de commissarissen
te ontslaan op grond van het eerste gedeelte van arti-
kel 2:254 lid 1 BW. De voorgestelde zinsnede is dan
overbodig geworden. Of gaat het om de vergadering
van aandeelhouders? Het voorgestelde artikel 2:254
BW verdient mijns inziens dan ook verduidelijking
dan wel wijziging.

Tevens blijft hier het reeds bij de benoeming en
het ontslag van bestuurders gesignaleerde probleem
spelen, namelijk wanneer er sprake is van joint ven-
ture verhoudingen. Elk van de joint-venturepartners
wenst zijn eigen commissaris te benoemen. Dit wordt
door de Expertgroep mogelijk gemaakt door hun
aandelen van een bepaalde soort te geven. De part-
ners zijn nu ook bevoegd hun eigen commissaris te
ontslaan, wat zij – net als bij de bestuurders – (veelal)
niet wensen te doen. Of hier een soortgelijke bepa-
ling dient te worden toegevoegd als door mij voorge-
steld bij het ontslag van bestuurders (‘de bestuurder

kan in alle gevallen van onbehoorlijk bestuur worden
ontslagen door de algemene vergadering van aan-
deelhouders’) is misschien wel heel vergaand. De
taken van commissarissen verschillen significant van
die van de bestuurders. Hebben de bestuurders als
taak het besturen van de vennootschap, de taak van de
commissarissen is beperkt tot het houden van toe-
zicht. Het is daardoor minder schadelijk voor de ven-
nootschap wanneer de commissaris (tezamen met de
overige commissarissen) zijn functie blijft uitoefenen.
Door het taakverschil is het mijns inziens tevens min-
der een noodzaak om een bepaling bij het ontslag van
commissarissen op te nemen die het mogelijk maakt
dat een commissaris te allen tijde ontslagen kan wor-
den.

Conclusie
De benoeming en het ontslag van bestuurders en

commissarissen zijn onderwerpen die al lange tijd
veel vragen oproepen en waarbij de huidige regelin-
gen niet aansluiten bij de bestaande praktijk, zeker
wanneer het gaat om joint-ventureverhoudingen. De
Expertgroep onder leiding van prof.mr. H.J. de Klui-
ver doet in het rapport over de vereenvoudiging en
flexibilisering van het Nederlandse BV-recht aanbe-
velingen voor de herziening van de bestaande rege-
lingen. De voorgestelde wetswijzigingen komen
mijns inziens tegemoet aan de bezwaren die er zijn
tegen de huidige wetsbepalingen, echter ze roepen
tevens vragen op. Een nadere bestudering van de
voorgestelde aanbevelingen lijkt mij dan ook
gewenst.

Mw. mr. I.Wagenaar is docent/onderzoeker aan de

Universiteit Utrecht. De auteur heeft het artikel

afgerond op 31 december 2004. Met nadien opgetreden

wijzigingen is geen rekening gehouden.

Naschrift
Op 10 februari 2005 heeft het Ministerie van Jus-

titie een concept-wetsvoorstel met memorie van toe-
lichting ‘vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht
eerste tranche’ gepubliceerd. De eerste tranche
beslaat tevens het onderwerp ‘orgaanstructuur en
bevoegdheden’. Met vreugde nam ik kennis van de
wetsvoorstellen met betrekking tot de benoeming en
het ontslag van bestuurders en commissarissen. Aan
de door mij genoemde bezwaren is voor een deel
tegemoet gekomen. Zo is een uitzondering gemaakt
door bij het ontslag van een bestuurder van een
structuurvennootschap te bepalen dat deze bestuur-
der niet kan worden ontslagen door een ander in de
statuten aangewezen orgaan (artikel 2:244 lid 1 BW).
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Ook is bij het ontslag van commissarissen in artikel
2:254 lid 1 BW opgenomen dat de statuten kunnen
bepalen dat een commissaris kan worden ontslagen
door de algemene vergadering. Hierdoor wordt dui-
delijkheid geschapen.

Mijn bezwaren die zien op joint-ventureverhou-
dingen en op het ontslag van commissarissen door
het bestuur blijven echter van kracht.

Hopelijk neemt de wetgever deze nog mee in het
definitieve wetsvoorstel.
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