
ARBEIDSOVEREENKOMST - Bestuurder

De ondergetekenden:

1. De te  gevestigde undefined ,  kantoorhoudende te  () aan de  ,  ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer ,  hierna te noemen: "Werkgever",  hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door undefined  

2. undefined  ,  wonende te ()  aan  ,  geboren te  op ,  hierna te noemen: "Werknemer"

Hierna tezamen aan te duiden als: ‘Partijen’ .

in aanmerking nemende:

1. dat Werknemer in de vergadering van  bij rechtsgeldig besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders met ingang van  is benoemd tot statutair directeur van Werkgever en Werknemer deze
benoeming heeft aanvaard;

2. dat Partijen de tussen hen overeengekomen arbeidsvoorwaarden wensen vast te leggen in de onderhavige
overeenkomst.

3. dat waar in het hiernavolgende de mannelijke persoonsvorm wordt gebruikt tevens de vrouwelijke
persoonsvorm daarnee bedoeld wordt.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Arbeidsovereenkomst

1. Werknemer treedt met ingang van  in dienst van Werkgever in de functie van statutair directeur.
2. Werknemer committeert zich aan de door de algemene vergadering van aandeelhouders aan hem

verstrekte bestuursopdracht en zal regelmatig rapporteren aan de algemene vergadering van
aandeelhouders.

3. Werknemer is verplicht ook andere werkzaamheden te verrichten dan de algemene
bestuurswerkzaamheden,  dan wel een andere functie te vervullen,  indien dit in redelijkheid van
Werknemer kan worden verwacht en de opgedragen werkzaamheden verband houden met het bedrijf
van Werkgever. 

4. Werknemer is verplicht alles te doen en alles na te laten wat een goed bestuurder in gelijke
omstandigheden behoort te doen of na te laten. Werknemer zal zijn/haar werkzaamheden naar beste
vermogen verrichten en zal zijn/haar persoon,  werkkracht en netwerk naar beste vermogen inzetten in
het belang van Werkgever.

5. Als statutair directeur heeft Werknemer alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de wet of de
statuten van Werkgever dan wel die hem door de algemene vergadering van aandeelhouders zijn of nog
worden toegekend respectievelijk opgelegd. Werknemer is verplicht tot naleving van de wettelijke
bepalingen en de bepalingen van de statuten van Werkgever,  zoals deze thans luiden of in de toekomst
mochten komen te luiden,  alsmede na te leven de aanwijzingen en instructies,  hem/haar door de
algemene vergadering van aandeelhouders verstrekt.

6. Werknemer verplicht zich wijzigingen in de persoonlijke gegevens tijdig door te geven voor zover deze
voor Werkgever redelijkerwijs van belang kunnen zijn. De gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven
van wijzigingen komen voor rekening van Werknemer.

7. Werknemer verklaart dat hij bij indiensttreding en/of de uitoefening van zijn/haar functie bij Werkgever
niet wordt gehinderd door een concurrentie- of relatiebeding van één van zijn/haar vorige werkgevers.

8. Werknemer verklaart dat hem geen medische belemmeringen,  die aan een goede uitvoering van zijn/haar
functie in de weg staan,  bekend zijn.

9. Werknemer verklaart dat er op het moment van ondertekening van deze arbeidsovereenkomst tegen
hem/haar,  zowel privé als professioneel,  geen gerechtelijke en/of strafrechtelijke onderzoeken lopen,  dit
alles in de ruimste zin des woords. Indien na aanvang van de arbeidsovereenkomst een gerechtelijk en/of
strafrechtelijk onderzoek tegen Werknemer is of wordt ingesteld,  is Werknemer verplicht Werkgever
hiervan onverwijld en volledig in kennis te stellen en Werkgever steeds volledig op de hoogte te houden
van het verloop van het onderzoek.

Artikel 2 Duur en opzegging

1. Opzegging van de arbeidsovereenkomst door Werkgever wordt geacht te hebben plaatsgevonden door
het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders inhoudende het ontslag van Werknemer als
statutair directeur.



Artikel 3 Arbeidsduur, werktijden en standplaats

1. De arbeidsduur bedraagt .
2. De normale werktijd bedraagt  gedurende . De aard van de functie van Werknemer impliceert dat

voornoemde werktijden slechts als richtlijn kunnen worden gehanteerd. Werknemer wordt geacht
overwerk te verrichten indien een goede invulling van zijn/haar functie zulks noodzakelijk maakt.

3. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst is de plaats waar de arbeid wordt verricht het kantoor van
Werkgever te . Werkgever is bevoegd de standplaats van Werknemer eenzijdig te wijzigen voor zover dit
in redelijkheid van Werknemer kan worden gevergd.

Artikel 4 Salaris en vakantietoeslag

1. Het salaris van Werknemer bij indiensttreding bedraagt EUR  bruto per ,  hetgeen correspondeert met een
salaris van EUR bruto per jaar. Werkgever zal het salaris steeds aan het einde van elke  met inachtneming
van de wettelijk verplichte inhoudingen aan Werknemer uitbetalen.

2. Jaarlijks zal in de maand  de vakantiebijslag worden uitgekeerd gelijk aan het wettelijk
minimumpercentage,  bij het aangaan van deze arbeidsovereenkomst bepaald op 8%,  van het brutosalaris
over de periode vanaf  van het voorgaande jaar tot  van het desbetreffende jaar of een pro rata gedeelte
daarvan indien deze overeenkomst niet het gehele jaar c.q. gehele voormelde periode heeft bestaan.

Artikel 5 Vakantiedagen

1. Werknemer heeft aanspraak op 20 vakantiedagen per kalenderjaar uitgaande van een fulltime
dienstverband. Indien werknemer en werkgever een kortere arbeidsduur zijn overeengekomen,  heeft
werknemer aanspraak op een evenredig deel daarvan.

2. Het wettelijk minimum aantal vakantiedagen per jaar bedraagt bij een volledige arbeidsduur 20 dagen.
Deze dagen,  dan wel het evenredig deel daarvan bij een niet-volledige arbeidsduur,  zijn “wettelijke
vakantiedagen”. De overige vakantiedagen zijn “bovenwettelijke vakantiedagen”.

3. Werknemer neemt per kalenderjaar eerst wettelijke en vervolgens de bovenwettelijke vakantiedagen op.
4. Gedurende de tijdvakken als bedoeld in artikel 7:635 leden 1 tot en met 4 BW  en tijdens

arbeidsongeschiktheid bouwt werknemer uitsluitend wettelijke vakantiedagen op.
5. Werkgever stelt na overleg met werknemer,  de tijdstippen van het begin en het einde van de vakantie van

werknemer vast.
6. Werknemer dient in geval van vakantie of afwezigheid anderszins zorg te dragen voor een behoorlijke

waarneming,  in die zin dat de voortgang van de werkzaamheden van de vennootschap is gewaarborgd.

Artikel 6 Reis- en onkosten

1. Werknemer ontvangt een reiskostenvergoeding voor woon-/werkverkeer waarvan de hoogte gelijk is aan
de maximaal toegestane fiscale reiskostenvergoeding voor woon-/werkverkeer van thans € 0,19 per km.
Hierin is een vergoeding verdisconteerd voor een afdoende verzekering (waaronder in elk geval een
schadeverzekering inzittenden en een ongevallenverzekering) ter dekking van schade van de Werknemer
ingeval van gebruik van de eigen auto bij uitoefening van zijn/haar functie.

2. Werkgever is bevoegd om eventuele belastingen en sociale premies die Werkgever in verband met de in
dit artikel genoemde vergoedingen verschuldigd is/wordt,  te verrekenen met het salaris.

3. Werknemer heeft geen aanspraak op de in deze bepaling genoemde vergoeding(en) en/of voorziening(en)
indien Werknemer geen werkzaamheden verricht om andere redenen dan vakantie.

Artikel 7 Pensioen

Artikel 8 Arbeidsongeschiktheid / ziekte

1. Indien Werknemer in verband met ziekte de bedongen werkzaamheden niet kan verrichten,  zal
Werkgever hem salaris betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:629 BW  (of: in de cao).

2. Indien de wettelijke loondoorbetalingsverplichting om wat voor een reden dan ook wordt verlengd,  is
Werkgever over de periode van de verlenging maximaal  van het laatstverdiende salaris verschuldigd.

3. Indien de arbeidsongeschiktheid van Werknemer is ontstaan als gevolg van een gebeurtenis waarvoor
een derde op grond van artikel 6:107a BW  aansprakelijk is,  is werknemer verplicht om op eerste verzoek



van werkgever de relevante informatie over die gebeurtenis alsmede de personalia van de aansprakelijke
aan werkgever te verstrekken.

Artikel 9 Scholing

1. Werknemer verklaart zich bereid om cursussen,  trainingen en andere vormen van scholing te volgen,  die
naar het oordeel van Werkgever voor de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden dan wel de
inzetbaarheid van Werknemer van belang zijn. De kosten van deze scholing worden door Werkgever
gedragen,  met dien verstande dat de tijd gemoeid met het volgen van de scholing,  voor zover deze niet
plaatsvindt tijdens de gebruikelijke werktijd,  niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Artikel 10 Geheimhouding

1. Werknemer zal geheimhouding betrachten met betrekking tot alle bijzonderheden betreffende de
onderneming van Werkgever en daarmee gelieerde ondernemingen,  waarvan Werknemer geacht kan
worden te beseffen dat die gegevens van vertrouwelijke aard zijn.

2. Het is Werknemer verboden,  hetzij gedurende de dienstbetrekking,  hetzij na beëindiging daarvan,  op
enigerlei wijze aan derden direct of indirect,  in welke vorm dan ook en in welke voege ook,  uitingen op
sociale media daar uitdrukkelijk onder begrepen,  enige mededeling te doen van of aangaande enige
gegevens de onderneming van Werkgever en daarmee gelieerde ondernemingen betreffende.

3. Werknemer is verplicht vooraf schriftelijke toestemming van Werkgever te vragen en te verkrijgen voor
publicaties in woord of geschrift,  die de belangen van Werkgever op enigerlei wijze kunnen raken.

4. Bedrijfseigendommen,  alsmede alle correspondentie,  aantekeningen,  tekeningen,  modellen,
geautomatiseerde bestanden en andere dragers van gegevens etc.,  betrekking hebbende op de
bedrijfsaangelegenheden,  moeten op eerste verzoek van Werkgever,  doch in elk geval bij het einde van de
dienstbetrekking,  uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband,  onverwijld door Werknemer bij
Werkgever worden ingeleverd.

5. Al het hiervoor bepaalde geldt evenzeer en onverkort voor gegevens,  bescheiden,  machines,  installaties
of enige andere zaken hoe ook genaamd,  van klanten of andere relaties van Werkgever respectievelijk met
Werkgever gelieerde ondernemingen.

6. Overtreding door Werknemer van het in de leden 1 tot en met 5 gestelde kan een dringende reden
vormen voor ontslag op staande voet.

Artikel 11 Concurrentiebeding

1. Het is Werknemer zowel tijdens de arbeidsovereenkomst als gedurende een periode van  na het eindigen
daarvan verboden om zonder schriftelijke toestemming van Werkgever ,  direct noch indirect,  noch voor
zichzelf noch voor derden,  in enigerlei vorm werkzaam of betrokken te zijn in of bij enige onderneming
met activiteiten die gelijk,  gelijksoortig,  aanverwant of op enig andere wijze concurrerend zijn aan of met
de activiteiten van Werkgever of die van met Werkgever gelieerde ondernemingen,  hieronder onder meer
begrepen het financieel of op andere wijze deelnemen aan en/of het hebben van directe of indirecte
zeggenschap over een dergelijke onderneming.

Artikel 12 Relatiebeding

1. Werknemer verbindt zich gedurende  na het einde van de arbeidsovereenkomst zich ervan te zullen
onthouden contacten te (doen) leggen en/of te (doen) onderhouden,  zowel direct als indirect,  zowel voor
zichzelf als voor derden,  met klanten,  leveranciers of andere relaties van Werkgever,  en de aan haar
gelieerde ondernemingen,  een en ander voor zover met als doel om daarmee commerciële relaties te
onderhouden of aan te gaan.

2. Onder klanten dienen te worden verstaan die bedrijven,  ondernemingen en/of instellingen in wier
opdracht,  al dan niet direct,  Werkgever gedurende  van het dienstverband met Werknemer
werkzaamheden heeft verricht,  alsmede die klanten aan wie Werkgever gedurende van het dienstverband
een offerte heeft uitgebracht en/of van wie Werkgever gedurende die periode een aanvraag tot het doen
van een offerte heeft ontvangen.

3. Het relatiebeding is van overeenkomstige toepassing op het leggen en/of onderhouden van contacten via
sociale media,  waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen Facebook,  Twitter en LinkedIn,
ook indien deze contacten vanuit een particulier account van de werknemer zijn gelegd. Uitgezonderd van
het relatiebeding zijn contacten die strikt persoonlijk zijn,  dat wil zeggen geen direct of indirect zakelijk of
wervend karakter hebben.



Artikel 13 Nevenwerkzaamheden

1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders is
het Werknemer niet toegestaan om naast het dienstverband met Werkgever nevenfuncties dan wel
nevenactiviteiten te verrichten welke de belangen van Werkgever kunnen raken. Onder dit verbod wordt
mede verstaan het bekleden van bestuursfuncties en commissariaten. Werkgever kan aan de
toestemming voorwaarden verbinden. Niet-naleving van deze bepaling kan een dringende reden vormen
tot ontslag op staande voet.

2. Werknemer verklaart voor zover van toepassing alle nevenfuncties/nevenactiviteiten,  inclusief de
bijbehorende beloning (of honorering) aan Werkgever te hebben gemeld. Werknemer vervult thans de
volgende nevenfuncties,  waarvoor Werkgever bij dezen toestemming verleent:

Artikel 14 Alcohol en drugs

1. Het is Werknemer verboden om tijdens of voorafgaand aan de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden
alcohol,  drugs of andere geestverruimende middelen te gebruiken. Overtreding van dit artikel kan voor
Werkgever aanleiding zijn om Werknemer op staande voet te ontslaan.

Artikel 15 Sociale media

1. Indien Werknemer privé gebruikmaakt van sociale media,  waaronder doch niet uitsluitend begrepen
Facebook,  Twitter en LinkedIn,  dient ieder gebruik van of verwijzing naar de naam van Werkgever
evenals iedere andere uiting in verband met Werkgever of het werk te worden vermeden. Werknemer
dient zich te allen tijde te onthouden van uitingen in de ruimste zin des woords die Werkgever en/of
medewerkers van Werkgever in diskrediet kunnen brengen dan wel de goede naam van Werkgever
kunnen schaden.

Artikel 16 Boetebeding

1. Werkgever behoudt zich het recht voor om bij overtreding of niet-nakoming door Werknemer van één of
meer van de in voorgaande artikelen genoemde verplichtingen aan Werknemer voor iedere overtreding
een onmiddellijk opeisbare boete van EUR  op te leggen,  alsmede een aanvullende boete van EUR  voor
elke dag dat de overtreding na mededeling van de ontdekking daarvan door Werkgever voortduurt,  een
gedeelte van een dag daaronder begrepen. Voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst
is niet vereist voor de opeisbaarheid van de boete. Van de leden 3 en 5 van artikel 7:650 BW  wordt voor
zover nodig afgeweken. De mogelijkheid een boete op te leggen laat het eventueel recht op
schadevergoeding onverlet. Werkgever is tevens bevoegd om nakoming van Werknemer te verlangen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid werknemer voor schade aan werkgever of aan
derden

1. Indien Werknemer bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden schade aan (eigendommen van)
Werkgever of aan (eigendommen van) derden toebrengt,  is Werknemer ook buiten de gevallen waarbij
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid gehouden tot vergoeding van die schade,  indien
Werknemer daarvoor verzekerd is.

Artikel 18 Beëindigingsvergoeding

1. Indien Werkgever te eniger tijd tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst overgaat,  anders dan door
middel van een ontslag op staande voet wegens een onverwijld aan Werknemer medegedeelde reden in
de zin der wet als bedoeld in artikel 7:677 van het Burgerlijk Wetboek en anders dan na twee jaar ziekte,
heeft Werknemer recht op een vergoeding als bedoeld in het derde lid.

2. Onder beëindiging van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in het eerste lid wordt tevens begrepen een
door de rechter op verzoek van Werkgever uitgesproken ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens
gewichtige redenen in de zin van artikel 7:761b van het Burgerlijk Wetboek,  tenzij de ontbinding wordt
uitgesproken wegens zodanig verwijtbaar handelen of nalaten van Werknemer dat van Werkgever in
redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren,  als bedoeld in artikel
7:669 lid 3 onder e van het Burgerlijk Wetboek. Iedere door de kantonrechter toegekende vergoeding
wordt in mindering gebracht op de vergoeding als bedoeld in het derde lid.



3. De beëindigingsvergoeding is een bedrag,  gelijk aan EUR ,  met dien verstande dat de vergoeding nooit
meer kan bedragen dan EUR  bruto.

4. De transitievergoeding als bedoeld in artikel 7:763 van het Burgerlijk Wetboek wordt geacht bij de in het
derde lid genoemde vergoeding te zijn inbegrepen.

5. De in het derde lid genoemde vergoeding zal door Werkgever worden voldaan binnen een maand na het
eindigen van de arbeidsovereenkomst op een door Werknemer aan te geven wijze,  mits fiscaal
toegestaan en niet kostenverhogend voor Werkgever.

6. Aanpassingen en/of afwijkingen van deze regeling zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.

7. De in het derde lid genoemde vergoeding kan nooit meer bedragen dan het salaris dat Werknemer zou
hebben genoten indien de arbeidsovereenkomst zou zijn voortgezet tot het bereiken van de AOW -
gerechtigde leeftijd door Werknemer. Onder salaris wordt in dit verband verstaan het basissalaris,  de
vakantiebijslag,  .

Artikel 19 Wijziging

1. Werkgever behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze overeenkomst,  alsmede al hetgeen in
het kader daarvan tussen Werkgever en Werknemer heeft te gelden,  eenzijdig te wijzigen. Werknemer is
verplicht positief te reageren op een redelijk voorstel van Werkgever tot wijziging van de bepalingen van
deze overeenkomst,  tenzij aanvaarding van het voorstel van Werkgever in redelijkheid niet van
Werknemer kan worden gevergd.

2. Aanvullingen en/of wijzigingen in deze overeenkomst dienen schriftelijk door Werkgever te worden
bevestigd,  zulks op straffe van nietigheid van de aanvulling en/of de wijziging.

Artikel 20 Vervanging bij nietigheid

1. Indien deze overeenkomst nietige bepalingen bevat,  leidt dit niet tot nietigheid van de overige bepalingen
in deze overeenkomst. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo
veel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen bij de nietige bepaling.

Artikel 21 Cao

Artikel 22 Nederlands recht

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Ondertekening:

Aldus overeengekomen en ondertekend:

Werkgever:

Datum:

Werknemer:

Datum:




