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recente document in de parlementaire 

stukken (de Nadere Memorie van Ant-

woord3 ). 

De minister van Justitie geeft aan dat voor 

de balanstest kan worden aangesloten bij 

de laatste jaarrekening4. Dit naar aanlei-

ding van een vraag van de CDA-fractie, 

waarin ten onrechte wordt verwezen naar 

art. 2:216 BW, dat een verwijzing zou be-

vatten naar de laatst vastgestelde jaarre-

kening. Dat is echter onjuist. 

Een dergelijke toets (aan de laatst vastge-

stelde jaarrekening) was gedurende de 

parlementaire behandeling van het wets-

voorstel inderdaad aan art. 2:216 BW toe-

gevoegd, maar deze is later weer verwij-

derd5. De reden daarvoor is dat rekening 

gehouden kan (en moet) worden met tus-

sentijdse wijzigingen. 

Ik ben het dus oneens met de minister, 

die concludeert dat een tussentijdse ver-

mogensopstelling niet vereist is. Uiter-

aard kan dat het geval zijn als er geen 

sprake is van wettelijke of statutaire re-

serves. Maar zoals ik hiervoor heb uiteen-

gezet, kent de balanstest ook dan meer-

dere dimensies dan uitsluitend de 

wettelijke norm. Terzijde opgemerkt: het 

opmaken van een tussentijdse balans 

voorkomt in ieder geval ook het pro-

bleem van de op balansdatum bestaande 

wettelijke of statutaire reserves die in-

middels zouden mogen vrijvallen. 

Liquiditeitstest
Naast de balanstest moet het bestuur         

– voorafgaand aan het verlenen van goed-

keuring aan het dividendvoorstel – een 

zogenaamde liquiditeitstest uitvoeren. 

Goedkeuring is namelijk niet aan de orde 

als het bestuur weet, dan wel redelijker-

wijs behoort te voorzien, dat de BV na de 

dividenduitkering niet langer aan de op-

eisbare verplichtingen kan voldoen. 

In de parlementaire geschiedenis is in 

dat verband de ‘Notitie uitkeringstoets’ 

De uitkeringstoets, zoals die wordt 

vereist in art. 2:216 BW, bestaat uit 

twee onderdelen: een balanstest en een 

liquiditeitstest. De algemene vergadering 

is bevoegd dividend uit te keren, voor zo-

ver het eigen vermogen groter is dan de 

wettelijke en statutaire reserves (de zoge-

naamde ‘balanstest’). 

Het bestuur moet daarnaast goedkeuring 

verlenen aan het dividendvoorstel, of 

deze goedkeuring weigeren als ze weet, 

dan wel redelijkerwijs had behoren te 

voorzien, dat de vennootschap na de uit-

kering niet kan doorgaan met het betalen 

van de opeisbare schulden (door mij aan-

geduid als ‘liquiditeitstest’).

Balanstest
Regelmatig wordt het standpunt geventi-

leerd dat een balanstest niet aan de orde 

is als wettelijke of statutaire reserves af-

wezig zijn. Ik denk daar iets genuanceer-

der over, omdat de balanstest naar mijn 

mening uit drie (en soms zelfs vier) deel-

testen bestaat:

 Allereerst is een balanstest vereist, op 

grond van de wettelijke norm dat geen 

uitkeringen mogen plaatsvinden als 

daardoor het eigen vermogen lager 

wordt dan het niveau van de wettelijke 

en statutaire reserves (wettelijke norm). 

 Vervolgens is – in ieder geval bij externe 

financiering – vaak sprake van een fi-

nancier die een bepaalde solvabiliteits-

verhouding als minimum vereist (con-
tractuele norm). 

 In nagenoeg alle gevallen zal op grond 

van het risicoprofiel van de vennoot-

schap, de branche en de activiteiten die 

worden uitgevoerd, sprake zijn van een 

bepaald gewenst minimum eigen ver-

mogen (bedrijfseconomische norm). 

 Er kan sprake zijn van fiscale bepalin-

gen die een minimum eigen vermogen 

vereisen (fiscale norm). Dit doet zich voor 

als in de BV een pensioenvoorziening is 

opgenomen, die op basis van fiscale 

grondslagen is gewaardeerd. De waarde 

in het economisch verkeer van die ver-

plichting is (voornamelijk als gevolg 

van de huidige marktrente) aanzienlijk 

hoger. Dividenduitkering op basis van 

de ruimte die aanwezig is door een 

voorziening op fiscale grondslagen, 

kan leiden tot de fiscale kwalificatie ‘af-

koop van pensioen’2. 

Opmaken vermogensopstelling
Voor de balanstest is vervolgens de 

vraag relevant welke balans bepalend is. 

De balans uit de laatst vastgestelde jaar-

rekening, of die op het moment waarop 

het bestuur goedkeuring moet verlenen 

c.q. de daadwerkelijke uitkering? Op-

merkelijk genoeg bestaat daarover, ook 

in de parlementaire behandeling, de 

nodige onduidelijkheid – naar mijn me-

ning volstrekt ten onrechte. Dit doet 

zich nota bene nog voor in het meest 

Dieleman: ‘Een balanstest 
bestaat naar mijn mening 
uit drie, en soms zelfs vier 

deeltesten.’

Dé uitkeringstoets voor divi-
denduitkeringen bestaat niet
Sinds de wettelijke bepalingen inzake de flexibilisering van het BV-recht van kracht 
zijn geworden (1 oktober 2012), is de zogenaamde uitkeringstoets vereist voordat een 
divi-denduitkering mag plaatsvinden. De parlementaire behandeling van het wets-
voorstel1 geeft onduidelijke en mijns inziens onjuiste informatie over de uitkerings-
toets. Daarom is het nuttig om aandacht te besteden aan deze uitkeringstoets en de 
praktische invulling ervan. Conclusie: dé uitkeringstoets bestaat in ieder geval niet.

Anton Dieleman
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van de Werkgroep Fiscaal Jaarrapport van 

het Nederlandse TaxonomieProject toe-

gevoegd. In die notitie komt de werk-

groep tot een uitkeringstoets die uit twee 

elementen bestaat: een kwalitatieve en 

een kwantitatieve norm. 

De kwalitatieve norm houdt in dat moet 

worden vastgesteld dat er geen sprake is 

van twijfel over de continuïteit van de BV. 

De kwantitatieve norm bestaat volgens 

de werkgroep uit twee stappen, die sa-

men tot de uitkeringsruimte leiden: de 

quick ratio en de operationele kas-

stroom. 

Hoewel de inspanning die de werkgroep 

heeft gedaan positief is, vind ik hun 

kwantitatieve invulling van de liquidi-

teitstest onjuist en daarom bijzonder ris-

kant om te gebruiken in het kader van 

een uitkeringstoets. En ik sta niet alleen 

in mijn kritiek. Ik verwijs slechts naar het 

artikel van prof. dr. mr. P.M. van der Zan-

den RA6. Ter onderbouwing van mijn 

commentaar enkele opmerkingen (zon-

der naar volledigheid te streven):

 De werkgroep neemt de quick ratio als 

basis. Bedoeld zal zijn (zie ook het 

commentaar van Van der Zanden): de 

omvang van het werkkapitaal exclusief 

voorraden. Dat roept de volgende vraag 

op: Waarom mag de voorraad (eventu-

eel met een extra correctie voor incou-

rantheid) niet worden betrokken in de 

afweging? Als die voorraad normaliter 

binnen redelijke termijn kan worden 

gerealiseerd, staat er niets in de weg om 

het bruto-werkkapitaal als uitgangs-

punt te nemen.

 De quick ratio wordt door de werkgroep 

verhoogd met de operationele kas-

stroom. Uit het rapport blijkt dat het 

om de toekomstige operationele kas-

stroom gaat. Die operationele kas-

stroom bestaat echter gedeeltelijk uit de 

realisatie van het werkkapitaal, zodat de 

berekening leidt tot een dubbeltelling. 

 In de opstelling van de werkgroep 

wordt ten onrechte geen rekening ge-

houden met bij-voorbeeld rentelasten 

en verplichtingen waarvoor voorzienin-

gen zijn getroffen en die daarom nog 

geen onderdeel vormen van het werkka-

pitaal. 

De nuancering die de werkgroep aan-

brengt, door aan te geven dat het slechts 

een indicatie is en dat ook rekening moet 

worden gehouden met toekomstige in-

vesteringen, claims, bijzondere kosten-

posten en aflossingsverplichtingen, is 

terecht, maar deze komt naar mijn me-

ning onvoldoende duidelijk naar voren. 

En bovendien worden de hiervoor door 

mij genoemde tekortkomingen daarmee 

niet gerepareerd.

Conclusie is daarom dat het gebruik van 

de notitie van de werkgroep als basis voor 

de uitkeringstoets riskant is, ondanks het 

feit dat in de parlementaire geschiedenis 

de notitie kritiekloos lijkt te worden om-

armd. De opmerking van de minister in de 

Memorie van Antwoord dat het ‘slechts 

gaat om indicatoren en dat het bestuur en 

de aandeelhouders verantwoordelijk blij-

ven voor de hoogte van het dividend’7 

heeft daarbij naar mijn mening onvol-

doende waarschuwend gehalte.

Hoelang is de toekomst?
Voor wat betreft de periode waarover 

moet worden beoordeeld of de vennoot-

schap nog aan de opeisbare verplichtin-

gen kan voldoen, wordt regelmatig het 

standpunt gehuldigd dat deze periode 

beperkt is tot één jaar na de uitkering. 

Overigens heeft de minister hierop ook al 

een belangrijke nuancering aangebracht, 

in de zin dat ook verplichtingen na die 

eenjaarsperiode van belang kunnen zijn8. 

Maar afgezien daarvan: ook al zou de be-

stuurlijke aansprakelijkheid op grond 

van art. 2:216 BW beperkt blijven tot de 

periode van één jaar na de uitkering, dan 

nog kent art. 2:9 BW een algemene bepa-

ling dat de bestuurder gehouden is tot 

een behoorlijke vervulling van zijn taak. 

Consequentie daarvan – in ultieme zin – 

kan zijn dat de vennootschap gedurende 

een periode van een jaar aan zijn ver-

plichtingen kan voldoen en daarna niet 

meer. De bestuurder zou dan wellicht 

niet op grond van art. 2:216 BW, maar 

wel op basis van art. 2:9 BW aansprake-

‘Het opmaken van een tus-
sentijdse balans voorkomt 
het probleem van op ba-

lansdatum bestaande wet-
telijke of statutaire reser-
ves die inmiddels zouden 

mogen vrijvallen.’
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lijk kunnen worden gesteld. Of dit in de 

beleving van een dergelijke bestuurder 

veel verschil uitmaakt, betwijfel ik.

Werkbaar alternatief
Uiteraard roept het voorgaande de vraag 

op: Is er een werkbaar alternatief ? Naar 

mijn mening kunnen daarvoor wel enke-

le handvatten worden aangereikt, maar 

de waarschuwing blijft gelden: iedere si-

tuatie is verschillend. Een mogelijke op-

stelling van de liquiditeitstest verloopt als 

volgt (op moment van uitkering!):

+ Werkkapitaal

-/- Eventuele waarderingscorrectie voor-

raden

-/- Uitgaande kasstromen uit voorzienin-

gen (in het komende jaar)

-/- Rentelasten (in het komende jaar)

-/- Noodzakelijke instandhoudingsinves-

teringen (die leiden tot uitgaande kas-

stromen)

+ Extra financiële middelen (op middel-

lange en lange termijn) die beschikbaar 

worden gesteld en leiden tot extra werk-

kapitaal

= Liquiditeitsruimte

Vervolgens moet worden beoordeeld of 

de operationele kasstroom positief is. 

Daarbij moet eveneens worden vastge-

steld dat bij de realisatie van deze opera-

tionele kasstroom en de hiervoor ge-

noemde liquiditeitsruimte geen sprake is 

van verschillen in de tijd tussen ontvang-

sten en uitgaven die tot (tijdelijke) tekor-

ten aanleiding geven.

Tot slot moeten de kasstromen op mid-

dellange termijn in de afweging worden 

betrokken, om vast te stellen dat hier-

door niet een zodanig tekort ontstaat dat 

een behoorlijke taakvervulling als be-

stuurder op grond van art. 2:9 BW het 

verlenen van goedkeuring aan het divi-

dend blokkeert.

Het maximale dividend dat volgens de 

uitkeringstoets redelijkerwijs kan wor-

den uitgekeerd, is in principe het laagste 

van de uitkomst van de balanstest en de 

liquiditeitstest. Uiteraard zou in zeer bij-

zondere situaties zelfs al rekening ge-

houden kunnen worden met de toekom-

stige kasstroom. Ik laat dat verder rusten, 

maar merk alleen nog op dat in die situa-

tie extra voorzichtigheid geboden is. Als 

in dat geval het bestuur goedkeuring ver-

leent en het gaat onverhoopt toch fout, is 

de route via art. 2:216 en 2:9 BW wel re-

delijk voorspelbaar, lijkt mij.

Dé uitkeringstoets bestaat niet
Conclusie: dé uitkeringstoets bestaat 

niet. In alle gevallen moeten specifieke 

omstandigheden van de vennootschap in 

aanmerking worden genomen om als be-

stuur een goed besluit te kunnen nemen. 

Ondanks het feit dat de bepalingen van 

de flex-BV een codificatie zijn van juris-

prudentie tot dat moment, lopen be-

stuurders die te lichtvaardig een dividend 

goedkeuren mijns inziens meer risico 

dan voorheen. An
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