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Uitkeringstoets vereist 
driedimensionale benade-
ring van accountant
Dividenduitkeringen in besloten vennootschappen zijn sinds 1 oktober – het moment 
waarop de flex-BV-bepalingen van kracht zijn geworden – onderworpen aan een 
nieuw regime. Voordat de algemene vergadering over het dividend kan beschikken, 
moet het bestuur van de BV op basis van de uitkeringstoets beoordelen of de dividend-
uitkering aanvaardbaar is. Het bestuur moet goedkeuring weigeren als ze weet, dan 
wel redelijkerwijs behoort te voorzien, dat de vennootschap na de dividenduitkering 
niet langer kan doorgaan met het betalen van de opeisbare schulden1. Een driedimen-
sionale benadering is hier op zijn plaats: vanuit ondernemingsrechtelijk, verslagge-
vingstechnisch en controletechnisch perspectief.
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bepalingen toe dat een balans vóór of na 

winstbestemming wordt gepresenteerd.  

De RJ hebben daarin een middenpositie 

ingenomen en staan beide vormen van pre-

sentatie toe (RJ 160.208). Ik heb al eerder in 

AN aandacht besteed aan dit probleem4.  

De oplossingsrichting die ik daar geboden 

heb, voorkomt ook het probleem van de 

eventuele verantwoordelijkheid van de ac-

countant voor een jaarrekening waarin een 

voorgesteld dividend wordt gepresenteerd. 

Namelijk: geen dividendvoorstel als ver-

plichting in de balans presenteren. Een di-

videndbesluit (na balansdatum) leidt – na 

bestuurlijke goedkeuring – op dat moment 

tot een uitkering ten laste van de reserves. 

Maar ik realiseer me dat er uit oogpunt van 

transparantie naar gebruikers van de jaarre-

kening ook wel iets voor te zeggen valt om 

het voorgesteld dividend (dat tot stand 

komt op basis van de ruimte die uit de jaar-

rekening blijkt) al in de desbetreffende jaar-

rekening te verwerken.

Voorwaardelijke verplichting
Een dividendvoorstel dat in de jaarreke-

ning al verplichting wordt verwerkt (om-

dat de wet en de RJ dit toestaan), leidt tot 

een voorwaardelijke verplichting. Name-

lijk een verplichting onder opschortende 

voorwaarde, gegeven het feit dat te zijner 

tijd (op het moment waarop de uitkering 

wordt geëffectueerd) bestuurlijke goed-

keuring vereist is.

Terzijde merk ik op dat ik in het reeds ge-

noemde artikel een alternatief heb voorge-

steld om een dividend wel als verplichting 

op de balans te verwerken. Dat kan op het 

moment dat hiertoe gedurende het ver-

slagjaar (vóór balansdatum) al een besluit 

wordt genomen. Daardoor ontstaat op ba-

Interessant is hoe die uitkeringstest zich 

verhoudt tot een jaarrekening waarin een 

dividendvoorstel wordt verwerkt. Dat roept 

tevens de vraag op hoever de verantwoorde-

lijkheid reikt van de accountant die de con-

trole van een dergelijke jaarrekening uitvoert. 

Onder meer prof. Huizink2 is van mening dat 

een jaarrekening die van een goedkeurende 

controleverklaring is voorzien, voor het be-

stuur van de BV voldoende basis is om goed-

keuring aan het dividendvoorstel te verlenen. 

Een niet onlogische gedachte. Maar daarbij 

past wel de nodige nuancering, zoals ik in dit 

artikel zal verduidelijken. 

Ondernemingsrecht
Het huidige artikel 2:216 BW vereist, voor-

afgaand aan een besluit tot dividenduitke-

ring door de algemene vergadering van 

aandeelhouders, goedkeuring van het be-

stuur. Het bestuur weigert (de wettekst 

voegt daar nog aan toe ‘slechts’) goedkeu-

ring als het weet, dan wel redelijkerwijs 

behoort te voorzien, dat de vennootschap 

na de uitkering niet zal kunnen blijven 

voortgaan met het betalen van de opeisba-

re schulden. In de parlementaire geschie-

denis is als motivering voor deze nieuwe 

verplichting onder meer betoogd dat dit 

feitelijk een codificatie is van de huidige 

jurisprudentie3. Wat mij betreft kunnen 

daarbij de nodige vraagtekens worden ge-

plaatst. Inderdaad: er is sprake van (een 

beperkt aantal) uitspraken in het verleden 

waarbij bestuurders (en/of aandeelhou-

ders) aansprakelijk werden gesteld, omdat 

de BV als gevolg van een dividenduitkering 

niet langer aan zijn verplichtingen kon vol-

doen. De nieuwe wettelijke eis van expli-

ciete goedkeuring, gebaseerd op een uitke-

ringstest, met uitdrukkelijke wettelijke 

hoofdelijke aansprakelijkheid gaat – al is 

het maar gevoelsmatig voor de betrokken 

bestuurder(s) – een aanzienlijke stap ver-

der. Ongetwijfeld zal nieuwe jurispruden-

tie dat de komende jaren duidelijk maken.

Externe verslaggeving
Op het terrein van de verwerking in de jaar-

rekening blijkt (voorgesteld) dividend ook 

regelmatig tot discussie te leiden. De spa-

gaat die zich daarbij voordoet, wordt aan de 

ene kant veroorzaakt door IFRS-verslagge-

vingsregels die een belangrijke invloed 

hebben op de in Nederland geldende Richt-

lijnen voor de jaarverslaggeving (‘RJ’). Vol-

gens die regels mag een voorstel tot divi-

denduitkering, waartoe op balansdatum 

nog geen besluit is genomen, niet als ver-

plichting in de jaarrekening worden ver-

werkt. Aan de andere kant van het spec-

trum staan de Nederlandse wettelijke 
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lansdatum een ‘in rechte afdwingbare ver-

plichting’, die ook als zodanig moet wor-

den gepresenteerd. Overigens geldt ook 

voor die verplichting inmiddels dat er 

sprake is van een voorwaardelijk karakter. 

De dividenduitkering is – ongeacht het be-

sluit dat hiertoe in het verslagjaar is geno-

men – onderworpen aan voorafgaande 

goedkeuring door het bestuur van de BV 

op het moment van uitkering. 

Normaliter leiden verplichtingen onder 

opschortende voorwaarde niet tot ver-

plichtingen die volgens de RJ in de balans 

opgenomen mogen worden (RJ 252.207). 

In de onderhavige situatie is sprake van 

een uitzondering op die hoofdregel, door 

de Nederlandse wet- en regelgeving die 

toestaat dat voorgesteld dividend al op ba-

lansdatum (‘met terugwerkende kracht’) 

als verplichting wordt gepresenteerd.

Met betrekking tot voorwaardelijke ver-

plichtingen schrijven de RJ (in een stelli-

ge uitspraak in RJ 252.509) voor dat in de 

toelichting in de jaarrekening onder 

meer een toelichting moet worden gege-

ven bij de onzekerheden die inherent zijn 

aan de voorwaardelijke verplichting. 

Hoewel in de genoemde voorbeelden 

juist sprake is van een wél in de balans 

opgenomen verplichting, lijkt mij dat de 

onzekerheid van zodanig belang kan 

zijn, dat een toelichting als bedoeld in RJ 

252.509 ook met betrekking tot het divi-

dendvoorstel aan de orde kan zijn. Dit 

geldt zeker als de vermogenspositie, li-

quiditeitspositie en toekomstige kasstro-

men onzekerheid laten bestaan over de 

aanvaardbaarheid van de uitkering.

Controletechnisch
Voor wat betreft de verantwoordelijkheid 

van de accountant – in relatie tot de vraag of 

een bestuur bij het verlenen van goedkeu-

ring aan een voorgestelde dividenduitkering 

mag afgaan op een goedkeurende controle-

verklaring – noem ik twee uitersten:

 het bestuur dat zich voor de te verlenen 

goedkeuring (uitsluitend) baseert op een 

goedkeurende controleverklaring bij een 

jaarrekening waarin een dividendvoor-

stel is opgenomen; en anderzijds

 de accountant die een controleverkla-

ring bij een jaarrekening verstrekt, en 

daarbij (mede) uitgaat van het feit dat 

de ‘voorgestelde’ dividenduitkering al-

tijd een voorwaardelijk karakter heeft, 

omdat deze – na balansdatum – moet 

worden onderworpen aan een uitke-

ringstoets door het bestuur, op grond 

waarvan het bestuur al dan niet goed-

keuring mag verlenen.

Huizink, zoals eerder aangehaald, gaat 

uit van de eerste uitleg. Zoals in veel situ-

aties ligt ook hier de waarheid in het 

midden. Voorop blijft staan dat het be-

stuur de primaire verantwoordelijkheid 

draagt voor de uitkeringstoets; en dus 

niet de accountant. Maar interessant is te 

zien welke opmerking hierover in de par-

lementaire geschiedenis is gemaakt5 . 

Op een vraag van de CDA-fractie of het 

bestuur van de BV goedkeuring mag ver-

lenen op basis van een jaarrekening die is 

voorzien van een goedkeurende controle-

verklaring antwoordt de minister als 

volgt: ‘In beginsel luidt het antwoord op deze 
vraag bevestigend, maar wel met een belangrij-
ke kanttekening. Zoals ik (..) al heb opgemerkt, 
brengt de uitkeringstest mee dat het bestuur nog 
wel dient na te gaan of zich sinds het vaststellen 
van de jaarrekening gebeurtenissen hebben 
voorgedaan die een risico vormen voor de conti-
nuïteit van de onderneming. Bepalend is im-
mers het moment van uitkering’.

Zorgplicht accountant
Hoewel bij de beantwoording van de mi-

nister de nodige kanttekeningen kunnen 

worden geplaatst, kan hieruit wel worden 

afgeleid dat de accountant een zekere 

verantwoordelijkheid heeft. De zorg-

plicht van de accountant, in relatie tot de 

accountantscontrole van de jaarrekening 

en de daarbij verstrekte (goedkeurende) 

controleverklaring, betekenen naar mijn 

mening ten minste het volgende:

 Omdat er sprake is van een voorwaarde-

lijke verplichting wanneer het dividend-

voorstel in de balans is verwerkt (onder 

opschortende voorwaarde van goedkeu-

ring door het bestuur), kan het – afhan-

kelijk van de omvang en andere omstan-

digheden – noodzakelijk zijn om een 

toelichting op te nemen bij het voor-

waardelijke karakter van de verplichting.

 Indien op balansdatum én moment van 

opmaken van de jaarrekening sprake is 

van een situatie waarbij de uitkerings-

test tot een negatieve uitkomst leidt en 

er ook voor de toekomst geen verbete-

ring wordt verwacht, mag de accoun-

tant geen goedkeurende controleverkla-

ring verstrekken bij een jaarrekening 

waarin een dividendvoorstel onder de 

verplichtingen is opgenomen. 

 Is daarentegen sprake van een verwach-

te positieve toekomstige ontwikkeling, 

dan kan het verwerken van een divi-

dendverplichting verdedigbaar zijn, 

mits de jaarrekening een adequate toe-

lichting bevat. Het roept in ieder geval 

de vraag op of – bij een post van mate-

riële omvang – de accountant in een 

toelichtende paragraaf aandacht aan die 

situatie moet besteden. 

 Bij het verstrekken van de machtiging 

waarin de accountant toestemming geeft 

om de controleverklaring toe te voegen 

aan de jaarrekening van een BV waarin 

een dividendvoorstel is verwerkt, dient 

de accountant het bestuur expliciet te 

wijzen op de (aanvullend door het be-

stuur) uit te voeren uitkeringstest op het 

moment van daadwerkelijke uitkering, 

met daarbij de mededeling dat niet (uit-

sluitend) op de controleverklaring mag 

worden afgegaan.

Iets verder denken
Het bestuur dat bij de uitkeringstest uit-

sluitend afgaat op de door de accountant 

verstrekte goedkeurende controleverkla-

ring houdt onvoldoende rekening met de 

eigen verantwoordelijkheid die op grond 

van de wet van haar wordt verwacht. Maar 

ook de accountant heeft een zorgplicht in 

relatie tot een in de jaarrekening verwerkt 

dividendvoorstel. Het onderscheid tussen 

een controle-, beoordelings- of samen-

stellingsopdracht is in dat kader slechts 

gradueel, waarbij de mate van diepgang 

van de uit te voeren werkzaamheden ver-

schilt door de verschillende zekerheids-

niveaus bij die opdrachten. An
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