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Accountant moet op zijn tellen 
passen bij uitkeringstoets

De mogelijke rol die de accountant kan, mag en wil vervullen bij de uitkeringstoets 
leidt tot bijzonder interessante, maar ook complexe thematiek. In de vakliteratuur is 
hierover tot nu toe vooral in negatieve zin gepubliceerd. Toch is hier een meer genuan-
ceerd standpunt gerechtvaardigd. Voorwaarde voor invulling van de accountantsrol bij 
de uitkeringstoets is daarbij wel dat de accountant maximale zorgvuldigheid in acht 
neemt. Recente jurisprudentie maakt duidelijk dat een dergelijke waarschuwing niet 
overdreven voorzichtig is.

Anton Dieleman

flex-BV

betrekking hebben op deze beide onder-
werpen. 

Fundamentele beginselen
Voorafgaand aan eventuele betrokken-
heid van de accountant bij een uitke-
ringstest wijs ik nog op het volgende: in 
sommige situaties zijn de personen die 
de leiding hebben (bestuur), niet de-
zelfde personen die de eigendom van 
een BV in handen hebben (aandeelhou-
ders). Dat leidt tot tegengestelde belan-
gen. Die situatie brengt mogelijk een 
bedreiging voor het fundamentele be-
ginsel van objectiviteit met zich mee. 
De accountant zal op grond daarvan 
moeten beoordelen of waarborgen mo-
gelijk en nodig zijn om deze bedreiging 
tot een aanvaardbaar niveau te reduce-
ren. Omdat dit aspect buiten het onder-
werp van dit artikel valt, bespreek ik dit 
verder niet; ik volsta met een verwijzing 
naar paragraaf B1-220 van de Verorde-
ning Gedragscode.

In mijn vorige artikel1 in deze reeks heb 
ik enkele handvatten gegeven voor de 

wijze waarop de uitkeringstoets in de 
praktijk zou kunnen worden uitgewerkt. 
Er zullen – zeker in het MKB-segment – 
bestuurders zijn die hiervoor een beroep 
doen op hun accountant. Een dergelijke 
betrokkenheid van de accountant zal wel-
licht ook gewenst zijn in situaties waarin:

 de omvang van een dividenduitkering 
onzeker is; en 
 een mogelijk risico van bestuurdersaan-
sprakelijkheid wat prominenter naar 
voren komt. 

Prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA2 be-
titelt in een recent artikel de mogelijke 
rol die de accountant zou kunnen vervul-
len als ‘riskant’. Als belangrijkste onder-
bouwing wijst Van der Zanden daarbij op 
het feit dat de norm ‘kunnen doorgaan 
met het bepalen van de opeisbare schul-
den’ niet voldoende omlijnd is. Een te-
recht punt van zorg! Daarnaast heeft 
prof. dr. P.W. Eimers RA onder de veel-
zeggende titel ‘Bij twijfel niet inhalen’3  
een waarschuwing laten horen. Reden 
voor zijn waarschuwing vormt onder 
meer het ontbrekende toetsingskader.

Ondanks deze waarschuwingen (die nog 
worden versterkt door het HR-arrest dat 
ik hierna belicht) zullen accountants in 
principe positief reageren als het bestuur 
van een BV hen vraagt om ondersteu-
ning. Dergelijke accountants verdienen 

vaktechnische ondersteuning, waarvoor 
ik met dit artikel een eerste aanzet wil ge-
ven.

In mijn vorige artikel over de uitkerings-
toets heb ik uiteengezet dat deze toets 
bestaat uit een balanstest en een liquidi-
teitstest. De balanstest heeft betrekking 
op het minimale eigen vermogen dat na 
een dividenduitkering in de BV moet ach-
terblijven. De liquiditeitstest heeft be-
trekking op de mogelijkheid van de ven-
nootschap om aan haar opeisbare 
schulden te kunnen blijven voldoen. De 
mogelijke betrokkenheid van de accoun-
tant, die ik hierna uitwerk, kan eveneens 

Sleutelwoorden: voorzichtigheid, zorgvuldigheid en heldere communicatie

De procedure heeft betrekking op een BV die (in 1996) een dividend uitkeert van 

NLG 950.000. Vervolgens gaat de BV binnen vier maanden failliet. De onderhavige 

uitspraak richtte zich op een verjaringsvraagstuk en niet primair tegen de ac-

countant. Toch worden belangwekkende uitspraken gedaan met betrekking tot de 

rol van die accountant, waarbij ik de motivering van het Hof integraal overneem. 

Die laat aan duidelijkheid niets te wensen over:

“De bestuurders mochten erop vertrouwen dat geen advies door de accountant 

zou worden gegeven tot het nemen van een als kennelijk onbehoorlijk bestuur 

aan te merken dividendbesluit dat tevens een risico zou vormen voor een aan-

sprakelijkheid op grond van art. 2:248 BW. De accountant heeft positief geadvi-

seerd tot het nemen van het dividendbesluit, hij heeft dit besluit in het voorjaar 

van 1996 voorbereid en het besluit heeft als kennelijk onbehoorlijk bestuur te 

gelden. Aldus heeft de accountant, zelfs indien hij destijds zou hebben gewaar-

schuwd voor het risico van aansprakelijkheid van de bestuurder of nader juri-

disch advies zou hebben geadviseerd, niet gehandeld als een redelijk bekwaam 

en redelijk handelende accoun-tant, zodat hij is tekortgeschoten in de nakoming 

van de overeengekomen werkzaamheden”. 

Uitspraak HR
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Uitspraak HR
Bijzonder belangwekkend in relatie tot 
een rol van de accountant bij de uitke-
ringstoets is de uitspraak van de Hoge 
Raad van 9 juli 2010. In deze procedure 
– een staartje van de bekende Reinders-
Didam-uitspraak – werden opmerkelijk 
kritische conclusies getrokken met be-
trekking tot de rol die de accountant had 
vervuld bij een dividenduitkering van een 
BV, die vier maanden na de uitkering fail-
liet ging (zie kader op linkerpagina). 
Hoewel dit een uitspraak is die betrek-
king heeft op het tijdperk vóór de flex-
BV-wetgeving, etaleert het wat accoun-
tants mogelijk te wachten staat als zij 
hun eventuele rol bij de uitkeringstoets 
onzorgvuldig invullen.

Accountant en balanstest
De balanstest, zo heb ik eerder uiteen-
gezet, bestaat uit een wettelijke, een 
contractuele, een bedrijfseconomische 
norm en soms een fiscale norm. Van 
belang is dat het eigen vermogen op 
het moment van de uitkering, door de 
dividenduitkering, niet daalt tot een be-
drag dat onder die norm ligt. De even-
tuele betrokkenheid van de accountant 
is dan vergelijkbaar met de rol die hij 
heeft bij historische financiële informa-
tie; de jaarrekening. 
Dat betekent dat de accountant bij de 
desbetreffende vermogensopstelling 
een samenstellings-, beoordelings- of 
controleopdracht zou kunnen uitvoe-
ren. De vraag die onmiddellijk voorligt 
is uiteraard of het hoge zekerheids-
niveau van een controleopdracht vereist 
is als basis voor een balanstest. Dat is 
normaliter uiteraard niet het geval, 
maar ik kan me voorstellen dat in spe-

cifieke situaties – afhankelijk van de 
omvang van het dividend in relatie tot 
de vrije ruimte – het bestuur een hoog 
zekerheidsniveau vraagt.

Overigens zie ik ook mogelijkheden 
voor het uitvoeren van overeengekomen 

specifieke werkzaamheden op basis 
van Controlestandaard 4400 of een 

overige opdracht op basis van 
Praktijkhandreiking 1111. Dat 

geldt dan met name voor de si-
tuatie waarin het bestuur de 

ondersteuning van de ac-
countant nuttig vindt met betrekking 
tot bepaalde onderdelen van de desbe-
treffende vermogensopstelling. 

Accountant en liquiditeitstest
De betrokkenheid van de accountant bij 
de liquiditeitstest vraagt uiteraard meer 
aandacht. Enerzijds zou de accountant 
hier een rol kunnen vervullen met betrek-
king tot het opstellen van de berekenin-
gen die ten grondslag liggen aan het be-
palen van de liquiditeitsruimte. Van een 
controle-, beoordelings-, of samenstel-

lingsopdracht is dan uiteraard geen spra-
ke, omdat een dergelijk overzicht niet 
kwalificeert als ‘financieel overzicht’ vol-
gens de Controlestandaarden. De werk-
zaamheden van de accountant in dit ver-
band kwalificeren dan als overige 
opdracht.

Complexer wordt het als de accountant 
een bepaalde vorm van zekerheid moet 
verstrekken bij deze toekomstgerichte 
informatie. De vraag rijst of een dergelij-
ke opdracht kwalificeert als assurance-
opdracht. Een assurance-opdracht wordt 
gedefinieerd als:
 ‘een opdracht waarbij een accountant 
een conclusie formuleert die is bedoeld 
om het vertrouwen van de beoogde ge-
bruikers, niet zijnde de verantwoordelij-

‘Normaliter is het hoge 
zekerheidsniveau van een 
controleopdracht niet ver-

eist als basis voor een 
balanstest. Toch kan het 
bestuur dit wel vragen.’
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ke partij, in de uitkomst van de evaluatie 
van of de toetsing van het object van on-
derzoek ten opzichte van de criteria, te 
versterken’. 
Cruciaal is uiteraard de vraag of hier spra-
ke is van beoogde gebruikers. Een discus-
sie daarover zou een afzonderlijk artikel 
betekenen. Ik volsta hier met de constate-
ring dat die beoogde gebruikers er inder-
daad kunnen zijn. Dit zouden bijvoorbeeld 
aandeelhouders kunnen zijn in relatie tot 
het bestuur, maar het kan evengoed een 
mogelijke derde zijn, die in de toekomst 
van het bestuur verantwoording vraagt 
voor de aan een dividenduitkering verleen-
de goedkeuring. En afgezien daarvan: de 
Controlestandaarden bieden nota bene 
een specifieke mogelijkheid om zekerheid 
toe te voegen aan toekomstgerichte infor-
matie. Dat kan op basis van Controlestan-
daard 3400 (‘Onderzoek van toekomstge-
richte informatie’). Een dergelijke 
opdracht leidt tot een ‘beoordeling’ van de 
toekomstgerichte informatie waarbij de 
accountant – kort gezegd – nagaat of voor 
de toekomstgerichte informatie niet onre-
delijke uitgangspunten zijn gehanteerd. 
Ook gaat de accountant hierbij na of de 
toekomstgerichte informatie is opgesteld 
op basis van deze uitgangspunten. Een 
dergelijke opdracht mondt uit in een on-
derzoeksrapport, waarin de accountant 
een beperkte mate van zekerheid verstrekt 
bij deze toekomstgerichte informatie. Be-
langrijke elementen van het onderzoeks-
rapport zijn:

 Een vermelding dat op grond van het 
onderzoek van de veronderstellingen, 
de accountant niets is gebleken op 
grond waarvan hij zou moeten con-
cluderen dat de veronderstellingen 
geen redelijke basis vormen voor de 
toekomstgerichte financiële informa-
tie.
 Een oordeel of de toekomstgerichte fi-
nanciële informatie op een juiste wijze 
op basis van de veronderstellingen is 
opgesteld.

 Een vermelding dat de werkelijke uit-
komsten naar alle waarschijnlijkheid 
zullen afwijken van de voorspelling, 
aangezien: a) de veronderstelde gebeur-
tenissen zich veelal niet zullen voor-
doen zoals verwacht, en b) de afwijking 
daarvan van materieel belang kan zijn. 

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid zul-
len de werkzaamheden in een onder-
zoeksopdracht in het licht van de uitke-
ringstoets soms meer diepgang moeten 
hebben dan werkzaamheden in het kader 
van een ‘gewone’ onderzoeksopdracht 
naar toekomstgerichte informatie.

Zorgvuldige communicatie
De communicatie bij de aanvaarding van 
de opdracht en de rapportage is cruciaal 
om de zorgvuldigheid en de beperkingen 
die gelden bij de rapportage, voldoende 
tot uiting te laten komen. Essentieel 
daarbij is dat de accountant nooit de ver-
antwoordelijkheid kan nemen voor de 
uitkeringstest. Hij zal in dat kader vol-
doende beperkende teksten moeten op-
nemen bij het verstrekken van zijn rap-
portage om dat te verduidelijken.

Voorzichtigheid en zorgvuldigheid 
vereist
Zoals hiervoor uiteengezet: ik zie nog wel 
een mogelijke betrokkenheid van de ac-
countant bij de uitkeringstest in het ka-
der van dividenduitkeringen. Belangrijk-
ste voorwaarde is dat voorzichtigheid en 
zorgvuldigheid bij de opdrachtaccept-
atie, uitvoering van werkzaamheden en 
zeker de rapportage, goed in acht wor-
den genomen. Soms zal de accountant 
opdrachten moeten weigeren als het risi-
co te hoog is, of wanneer hij reden(en) 
heeft om te veronderstellen dat zijn rap-
portage op onjuiste wijze wordt gebruikt. 
Accountants die de noodzaak van deze 
zorgvuldigheid onvoldoende inzien, 
doen er verstandig aan om nog eens goed 
te kijken naar de eerder genoemde HR-
uitspraak. An
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‘Ik zie nog wel een mogelij-
ke betrokkenheid van de 
accountant bij de uitke-

ringstest in het kader van 
dividenduitkeringen.’


