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Voorziening deelneming 
vraagt de nodige 
 zorgvuldigheid Anton Dieleman

Het komt regelmatig voor dat er voor een verlieslatende dochtervennootschap (of deel-
neming) met een negatief eigen vermogen in de jaarrekening van de deelnemende 
moe-dermaatschappij een voorziening wordt gevormd. Zeker in de Nederlandse ver-
slagge-vingspraktijk wordt veelal de omvang van de voorziening gebaseerd op het ne-
gatieve eigen vermogen van de verlieslatende dochter. Een dergelijke wijze van verwer-
king leidt namelijk niet tot verschillen tussen de geconsolideerde en de enkelvoudige 
jaarrekening. Die verwerkingswijze is niet alleen in sommige situaties onjuist, maar 
dit kan een be-langrijk extra risico voor de moedermaatschappij met zich meebrengen. 
Enkele relevante aspecten worden hier toegelicht op basis van jurisprudentie en de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

externe verslaggeving

deerde en enkelvoudige jaarrekening. De 

oorzaak voor deze wijziging – met name 

het feit dat de voorziening in de enkelvou-

dige jaarrekening kan afwijken van de om-

vang van het negatieve eigen vermogen 

van de deelneming – wordt mede geïniti-

eerd door het Triavium-arrest (zie kader).

Feitelijke verplichting
De wijziging in de RJ-Editie 2009 heeft 

ook geleid tot een aanscherping van de 

formulering (ik verwijs naar de door mij 

gecursiveerde passages hiervoor). Moest 

vóór 2010 een voorziening worden ge-

vormd als sprake was van het stellige 

voornemen van de deelnemende rechts-

persoon om de deelneming in staat te 

stellen haar schulden te betalen, met in-

gang van 2010 moet er sprake zijn van 

een feitelijke verplichting (naast de situa-

tie dat sprake is van een in rechte af-

dwingbare verplichting). Door die wijzi-

ging is de richtlijn met betrekking tot de 

waardering van deelnemingen in over-

Voor wat betreft het vormen van een 

voorziening voor een deelneming is 

sinds de Editie 2009 van de Richtlijnen 

voor de jaarverslaggeving (verder: RJ) spra-

ke van een relevante wijziging in het kader 

van het onderwerp van dit artikel. Tot dat 

moment bepaalden de RJ (paragraaf 

214.339) het volgende (cursivering AD):

Als de waarde van een deelneming nihil 

(of negatief ) is geworden en de deelne-

ming wordt op basis van de vermogens-

mutatiemethode gewaardeerd, wordt de 

deelneming tegen nihil gewaardeerd. 

Voor het aandeel in de eventuele verdere 

verliezen van de deelneming dient de 

deelnemende rechtspersoon een voorzie-

ning te vormen, indien en voor zover de 

deelnemende rechtspersoon geheel of 

ten dele instaat voor de schulden van de 

deelneming, respectievelijk het stellige 
voornemen heeft de deelneming (voor haar aan-
deel) tot betaling van haar schulden in staat te 
stellen. Anders geformuleerd: een voorzie-

ning moet worden gevormd op basis van 

formele aansprakelijkheid, dan wel op 

basis van een stellig voornemen; ook wel 

aangeduid als morele aansprakelijkheid.

In de Editie 2009 van de RJ is de hiervoor 

genoemde bepaling aangescherpt. Deze 

gewijzigde Richtlijn is van toepassing met 

ingang van boekjaren 2010. De bepaling 

die leidt tot het vormen van een voorzie-

ning luidt vanaf dat moment als volgt: ‘In-

dien en voor zover de deelnemende 

rechtspersoon geheel of ten dele instaat 

voor de schulden van de deelneming, res-

pectievelijk de feitelijke verplichting heeft de 
deelneming (voor zijn aandeel) tot betaling van 
haar schulden in staat te stellen, dient de deel-

nemende rechtspersoon een voorziening 

te vormen’. In RJ 252.425 wordt verder 

opgemerkt dat de omvang van de voorzie-

ning kan afwijken van het negatieve eigen 

vermogen van de deelneming. Hierdoor 

ontstaan verschillen tussen de geconsoli-

 De Triavium-procedure1 is als volgt samen te vatten: Triavium Holding B.V. heeft 

een dochter Triavium Vastgoed B.V. met een negatief eigen vermogen van ca.  

€ 8 miljoen. Voor dit bedrag heeft Triavium Holding B.V. in de jaarrekening 2001 

een voorziening gevormd. Voorts heeft Triavium Holding B.V. een vordering van 

ca. € 6 miljoen op Triavium Vastgoed B.V., waarvoor eerstgenoemde geen voor-

ziening heeft getroffen. Het belangrijkste bezwaar tegen de jaarrekening – dat de 

Ondernemingskamer honoreert – is dat de voorziening voor de deelneming niet 

hoger kan zijn dan de verplichtingen van Triavium Vastgoed B.V. waarvoor Triavi-

um Holding B.V. geheel of gedeeltelijk instaat, dan wel het stellige voornemen 

heeft hiervoor in te staan. Op grond van de uitspraak van de Ondernemingskamer 

moet Triavium Holding B.V. de jaarrekening opnieuw inrichten, rekening houdend 

met het voorgaande. Ook moet Triavium – voor zover noodzakelijk – een voor-

ziening vormen voor de oninbare vordering die Triavium Holding B.V. heeft op 

Triavium Vastgoed B.V.

Uit deze uitspraak blijkt dat de omvang van de treffen voorziening bij de deel-

nemende rechtspersoon niet gelijk hoeft te zijn aan de omvang van het negatieve 

eigen vermogen. 

Triavium-arrest
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eenstemming gebracht met de voorzie-
ningenrichtlijn (RJ 252). Van een feitelij-
ke verplichting is eerst sprake als:

 de deelnemende rechtspersoon door 
een bepaalde gedragslijn of vorm van 
communicatie heeft aangegeven be-
paalde verantwoordelijkheden te aan-
vaarden; én
 als bij een andere partij de gerechtvaar-
digde verwachting is gewekt dat de 
deelnemende rechtspersoon die verant-
woordelijkheden zal nakomen.

Interessant is dan de vraag of door het vor-
men van een voorziening een bepaalde 
vorm van verantwoordelijkheid en aan-
sprakelijkheid kan ontstaan voor de deel-
nemende rechtspersoon (nog afgezien 
van de vraag of daarvan feitelijk sprake is)?

Aansprakelijkheid moeder 
In het kader van een eventuele aanspra-
kelijkheid die zou kunnen voortvloeien 
uit het vormen van een voorziening voor 
een feitelijke verplichting is het aardig 
om kennis te nemen van twee arresten: 
Albada Jelgersma2 en NBM/Securicor3.

Bij Albada Jelgersma is sprake van een 
overname van aandelen van de in financië-
le problemen verkerende groothandel 
Wijnanda Kuntz. Albada Jelgersma zendt 
leveranciers van Wijanda Kuntz een brief, 
waarin zij garandeert dat de vorderingen 
op Wijnanda Kuntz zullen worden vol-
daan. Wijnanda Kuntz gaat vervolgens fail-
liet en een leverancier dagvaardt Albada 
Jelgersma voor het nakomen van haar toe-
zegging. Uiteindelijk geeft de Hoge Raad 
de leverancier gelijk, omdat Albada Jel-
gersma maatregelen had moeten nemen 
om te voorkomen dat Wijnanda Kuntz nog 
inkopen zou doen (die ze niet kon beta-
len), dan wel had ze zelf voor het betalen 
van die verplichtingen moeten zorgdragen. 
Belangrijkste grond hiervoor vormt de me-
dedeling van Albada Jelgersma waarin zij 
garandeert in te staan voor de betalingen.

Enigszins vergelijkbaar is het arrest te-
gen NBM/Securicor. Securicor sluit een 
overeenkomst met Van Luijk voor het le-
veren van beveiligingsdiensten. Bij de on-
derhandelingsbesprekingen is de ‘mana-
ger operations’ van NBM aanwezig, die 
meedeelt dat Van Luijk de bedrijfsactivi-

teiten gaat beëindigen en dat de crediteu-
ren behoorlijk zouden worden behan-
deld. Vervolgens gaat Van Luijk failliet en 
de factuur van Securicor wordt niet be-
taald, op grond waarvan Securicor NBM 
aanspreekt. Ook hier is uiteindelijk de 
conclusie van de Hoge Raad dat NBM 
(door het optreden van de manager ope-
rations) onrechtmatig heeft gehandeld 
door niet voor betaling van de factuur van 
Securicor zorg te dragen.

Aansprakelijkheid door  
gedragingen
Een deelnemende rechtspersoon kan ui-
teraard op grond van een aansprakelijk-
stelling formeel aansprakelijk zijn voor 
de verplichtingen van een deelneming. 
Dit kan een specifieke of generieke aan-
sprakelijkheid betreffen. Een voorbeeld 
van de eerste is de deelnemende rechts-
persoon die zich bijvoorbeeld ten opzich-
te van de bankier (hoofdelijk) aansprake-
lijk stelt voor de bankschulden van de 
desbetreffende deelneming. Een voor-
beeld van een generieke aansprakelijk-
heid betreft de aansprakelijkheid voor 
alle schulden uit rechtshandelingen, die 
voortvloeit uit toepassing van het groeps-
regime ex art. 2:403 BW.
De aansprakelijkheid kan ook voortvloei-
en uit bepaalde gedragingen van de deel-
nemende rechtspersoon, op grond waar-
van deze een feitelijke verplichting op zich 
heeft genomen. De twee arresten etaleren 
dit duidelijk. Complexer wordt de situatie 
als de deelnemende rechtspersoon een 
voorziening vormt. Uit de huidige bepa-
lingen in de RJ blijkt dat dit alleen aan de 
orde kan zijn indien sprake is van een fei-
telijke verplichting. De definitie van ‘feite-
lijke verplichting’ in de RJ maakt duidelijk 
dat in dat geval bij andere partijen de ge-
rechtvaardigde verwachting gewekt moet 
(of kan?) zijn dat de deelnemende rechts-
persoon bepaalde verantwoordelijkheden 
zal nakomen. Dat brengt mij tot de kern 
van dit artikel: op basis van een voorzie-
ning kunnen derden in sommige gevallen 
een verantwoordelijkheid van de deelne-
mende rechtspersoon afleiden en op 
grond daarvan wellicht met succes de 
deelnemende rechtspersoon aansprakelijk 
stellen. Voor crediteuren van deelnemin-
gen zal dit vaak niet eenvoudig zal zijn, 
omdat uit de gedeponeerde jaarrekenin-

gen niet altijd de noodzakelijke informatie 
kan worden afgeleid. Dit geldt zeker bij 
complexere groepsstructuren. Maar cura-
toren van deelnemingen hebben over het 
algemeen op eenvoudiger wijze (al dan 
niet via een juridische procedure waarin 
informatie kan worden afgedwongen) toe-
gang tot in dit kader relevante informatie. 

Oppassen!
Moraal van dit verhaal: als er sprake is 
van een situatie waarbij de deelnemende 
rechtspersoon op basis van een formele 
aansprakelijkstelling (generiek, dan wel 
specifiek) naar alle waarschijnlijkheid zal 
worden aangesproken en de omvang van 
de verplichting betrouwbaar kan worden 
geschat, moet er een voorziening worden 
gevormd. De omvang hiervan kan (en zal 
in veel gevallen) afwijken van het negatie-
ve eigen vermogen van de deelnemende 
rechtspersoon ten opzichte waarvan de 
aansprakelijkheid geldt.
Als er – op basis van bepaalde gedragin-
gen – een situatie ontstaat waarbij er spra-
ke is van een feitelijke verplichting, kan dit 
eveneens tot een voorziening leiden. Het 
vormen van een voorziening zonder de 
aanwezigheid van een dergelijke verplich-
ting is onjuist en bovendien bijzonder ris-
kant. De keerzijde van een dergelijke han-
delwijze – die wordt geëtaleerd door een 
voorziening in de jaarrekening – is dat 
derden hieraan rechten zouden kunnen 
ontlenen. Als dat zich voordoet, krijgt de 
voorziening een voorspellende waarde die 
weinig deelnemende rechtspersonen met 
genoegen zullen omarmen. An
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