
Het conflict tussen Cruijff en Ajax c.s. vanuit juridisch perspectief 
 
De langdurige machtsstrijd bij Ajax kwam onlangs tot een hoogtepunt. Op bestuurlijk niveau 
heeft de club al langere tijd te kampen met een grote mate van onrust. Recentelijk heeft Cruijff 
de discussie over de ‘lijn Cruijff’ of de ‘lijn van Gaal’ voorgelegd aan de rechter. Deze zaak heeft 
veel media-aandacht getrokken. In de overwegingen van de rechter wordt het belang van 
collegialiteit en onderling overleg over besluitvorming in de vergaderingen van organen van een 
vennootschap benadrukt, meer specifiek bij de raad van commissarissen. 
 
De raad van commissarissen (‘RvC’) van de beursgenoteerde vennootschap AFC Ajax N.V. 
(‘Ajax’) bestaat sinds 25 juli 2011 uit vijf leden, te weten Cruijff, Ten Have, Olfers, Römer en 
Davids. Het bestuur wordt gevormd door de heren Slop en Van der Aat. Over verschillende 
kandidaten voor een derde bestuursfunctie, zoals Van Basten en Ling, werd steeds geen 
overeenstemming bereikt in de RvC. De Ondernemingsraad van Ajax constateerde dat er 
sprake was van een bestuurlijke en organisatorische wanorde, mede vanwege langdurige 
ziekte van bestuurder Slop, en heeft de RvC per brief van 15 november jl. verzocht op zeer 
korte termijn effectieve maatregelen te nemen. 
 
Al een dag later, op 16 november jl, werden die maatregelen genomen althans voorbereid op 
een RvC vergadering. De vergadering van die middag werd pas in de ochtend door de 
voorzitter van de RvC bij commissaris Cruijff aangekondigd, die op deze korte termijn geen tijd 
kon vrijmaken. 
 
Op de RvC vergadering van 16 november jl. bespraken de overige vier commissarissen (‘Ten 
Have c.s.’) een aantal voorgenomen besluiten over de samenstelling van de directie. Het ging 
om de benoeming van twee titulair bestuurders (Sturkenboom en Blind) en twee statutair 
bestuurders (Sturkenboom en Van Gaal). Tijdens de RvC vergadering was al duidelijk dat de 
OR en het bestuur positief waren over die voorgenomen besluiten. 
 
Hoewel de term ‘voorgenomen benoeming’ onschuldig klinkt, staan er in dat geval nog slechts 
twee formaliteiten in de weg aan een definitieve benoeming. Formeel moet de OR nog om (niet 
bindend) advies worden gevraagd. Daarnaast moet de AvA ‘in kennis worden gesteld’ van de 
voorgenomen benoeming (omdat het wettelijke structuurregime van toepassing is, benoemen 
de commissarissen het bestuur en heeft de AvA geen rechtstreekse invloed op de inhoud van 
het besluit). 
 
Vervolgens vond er nog een tweede RvC vergadering plaats op 25 november jl. waarin de 
voorgenomen benoemingen nog eens zijn bevestigd. Cruijff werd op 17 november jl. wel 
rechtsgeldig uitgenodigd voor deze vergadering, maar was wederom niet aanwezig. 
Cruijff is vervolgens een kort geding gestart tegen Ten Have c.s. en Ajax. Hij heeft de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam verzocht de werking en uitvoering van de 
voorgenomen besluiten op te schorten, omdat deze niet rechtsgeldig zouden zijn genomen (en 
dus nietig of vernietigbaar zijn). Die vordering is met betrekking tot de voorgenomen benoeming 
van Sturkenboom en Van Gaal als statutair bestuurder toegewezen. 
 
De voorzieningenrechter overweegt dat Cruijff voor de RvC vergadering van 16 november jl. te 
laat en niet op juiste wijze werd opgeroepen (de voorschriften uit het reglement werden niet 
nageleefd). Volgens de voorzieningenrechter werd dat gebrek echter ‘hersteld’ bij de RvC 
vergadering van 25 november jl., welke de mogelijkheid tot overleg en - alhoewel theoretisch - 
tot het nemen van een ander besluit bood, terwijl bovendien voldoende zou zijn aangedrongen 
op het belang van aanwezigheid van de voltallige RvC. Dat Cruijff niet aan die vergadering 
wilde deelnemen, komt volgens de rechter voor zijn risico, en de rechter oordeelt dat de 
besluiten wel op rechtsgeldige wijze tot stand zijn gekomen. 
 
De voorzieningenrechter overweegt vervolgens echter dat hij een ordemaatregel tot schorsing 
moet geven om de keuze voor de ‘lijn Cruijff’ of de ‘lijn Van Gaal’ in handen van de 
aandeelhouders te leggen. De aandeelhouders kunnen slechts invloed uitoefenen door de 
voltallige RvC naar huis te sturen, waartoe op een AvA kan worden besloten mits dit op de 
agenda staat. De rechter besloot de voorgenomen besluiten op te schorten, zodat de 
aandeelhouders voldoende tijd werd gegund om het al dan niet opzeggen van het vertrouwen in 
de RvC als agendapunt aan de AvA toe te voegen, gelet op de daarvoor geldende statutaire 
termijnen. 
 
Zowel Ajax als Cruijff hebben vervolgens hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof 



Amsterdam. Op 7 februari jl. heeft het hof uitspraak gedaan en is daarbij afgeweken van het 
eerdere vonnis van de voorzieningenrechter. 
 
Het hof overweegt dat er ernstige gebreken kleven aan de besluiten van de RvC van 16 november jl., 
omdat er een uiterst korte oproepingstermijn is gebruikt en de te behandelen 
besluiten volstrekt onvoldoende waren aangekondigd. Daarnaast overweegt het hof dat die 
combinatie van gebreken aannemelijk maakt dat sprake is geweest van een vooropgezet plan 
om te bewerkstelligen dat Cruijff geen daadwerkelijke invloed kon uitoefenen op de 
besluitvorming. Tot zover is de conclusie van beide rechters gelijk: de besluitvorming van 16 november jl. 
was niet rechtsgeldig en vernietigbaar. Waar de voorzieningenrechter de 
‘reparatie’ bij de vergadering van 25 november jl. honoreerde, accepteert het hof die gang van 
zaken echter niet. 
 
Het hof overweegt dat de uitvoering van de besluiten van 16 november jl. zo definitief in gang is 
gezet dat het in redelijkheid als onmogelijk moet worden beschouwd dat op de besluiten, na 
onderlinge gedachtewisseling, nog teruggekomen kon worden op 25 november jl. Er werd 
bijvoorbeeld geen enkel voorbehoud gecommuniceerd op 16 november jl., de adviesaanvraag 
aan de OR werd onmiddellijk verzonden en de kennisgeving werd ook een dag later al aan de 
agenda van de AvA toegevoegd. De RvC vergadering van 25 november jl. diende volgens het 
hof dan ook geen redelijk doel en de daar genomen of bevestigde besluiten zijn volgens het hof 
eveneens vernietigbaar of zonder betekenis. Gelet op de omstandigheden neemt het hof het 
Cruijff bovendien ook niet kwalijk dat hij niet is verschenen op de vergadering. 
 
Dat de aanwezigheid en de enkele stem van Cruijff waarschijnlijk niet tot een andere uitkomst 
zou hebben geleid doet volgens het hof niet af aan het vorenstaande. Het hof benadrukt dat 
besluit-vorming de vrucht van onderling overleg behoort te zijn, terwijl aannemelijk is dat Cruijff 
bewust buitenspel is gezet. Dat Ten Have c.s. in moeilijke omstandigheden verkeerden, 
vanwege de weinig coöperatieve opstelling van Cruijff, terwijl de situatie onhoudbaar begon te 
worden, kan deze gang van zaken ook niet rechtvaardigen. Het hof verbiedt Ten Have c.s. dan 
ook uitvoering te geven aan de voorgenomen besluiten van 16 en/of 25 november jl. tot 
benoeming van Van Gaal en Sturkenboom tot statutair bestuurders. 
 
Nadat het hof die uitspraak deed, is de voltallige RvC op donderdag 9 februari jl. vrijwillig 
(gefaseerd) opgestapt. Als zij daartoe niet had besloten, was de kans groot dat het vertrouwen 
in de RvC op de AvA van vrijdag 10 februari jl. zou worden opgezegd. Cruijff gaat nu verder in 
een adviserende rol en het is aannemelijk dat er een nieuwe RvC zal worden benoemd die op 
dezelfde lijn zit als Cruijff. Ook Blind en Sturkenboom besloten vrijwillig hun functie als titulair 
bestuurders (waaraan inmiddels al wel uitvoering was gegeven) neer te leggen, omdat er 
volgens hen te weinig draagvlak bestond om aan te blijven. Het is de vraag wanneer en door 
wie dit machtsvacuüm bij Ajax weer zal worden ingevuld. 
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