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Aanpassing bonussen          
expliciet in toelichting op 
jaarrekening
Op dit moment ligt er een gewijzigd wetsvoorstel bij de Eerste Kamer over de be-
voegdheid om bonussen van bestuurders te kunnen aanpassen en terugvorderen1. 
Bonussen aan bestuurders en beleidsbepalers van bepaalde instellingen kunnen hier-
door worden herzien en/of met terugwerkende kracht worden teruggevorderd. In veel 
gevallen zal de beoordeling daarvan plaatsvinden bij en aan de hand van de vaststelling 
van de jaarrekening. Ook zal een aanpassing en/of terugvordering in de toelichting op 
de jaarrekening moeten worden opgenomen.
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externe verslaggeving

De regeling geldt in principe alleen voor 
de bezoldiging van statutair bestuurders 
van deze instellingen. In de laatste cate-
gorie, financiële ondernemingen, wor-
den echter ook dagelijkse beleidsbepa-
lers (die niet vanzelfsprekend ook 
statutair bestuurder zijn) onder de toe-
passing van de regeling gebracht. 

Belang voor de jaarverslaggeving
In de algemene vergadering van de instel-
lingen waarvoor de regeling geldt, en 
waarbij de vaststelling van de jaarrekening 
op de agenda staat, moeten – voorafgaand 
aan de vaststelling van de jaarrekening – de 
opgaven van de bezoldiging en optierech-
ten van bestuurders en leningen, voor-
schotten en garanties aan bestuurders 
worden behandeld als apart agendapunt. 
Deze opgaven moeten (net als voorheen) 
in de toelichting op de jaarrekening wor-
den opgenomen, evenals de mededeling of 
de gestelde doelen zijn bereikt waarop de 
toekenning van een bonus is gebaseerd.

In aanvulling daarop moet nu ook een 
opgave van de vennootschap van de aan-
passing en/of terugvordering van bonus-
sen in de toelichting worden opgeno-
men, en in hetzelfde agendapunt op de 
algemene vergadering worden behan-
deld. De jaarstukken spelen in zoverre 
een belangrijke rol bij de beoordeling of 
een bonus moet worden aangepast of te-
ruggevorderd. Belangrijk hierbij is dat de 
voornoemde opgaveplicht en agende-
ringsplicht niet gelden in het geval van 
financiële ondernemingen die niet tevens 
onder één van de andere hiervoor ge-
noemde categorieën kunnen worden ge-
schaard. Hetzelfde geldt voor de ‘beslo-
ten’ naamloze vennootschap6. Voor deze

Op grond van voornoemd wetsvoor-
stel is het orgaan dat de bezoldiging 

van de bestuurders vaststelt bevoegd om 
de hoogte van een bonus aan te passen 
naar een passend niveau, indien uitke-
ring van de bonus in redelijkheid onaan-
vaardbaar is 2. Onder bonus wordt in dit 
verband verstaan: ‘het niet vaste deel van de 
bezoldiging waarvan de toekenning geheel of 
gedeeltelijk afhankelijk is gesteld van het berei-
ken van bepaalde doelen of van het zich voor-
doen van bepaalde omstandigheden’. 

Terugvordering bonus
De vennootschap3  is daarnaast bevoegd 
om een al toegekende bonus geheel of 
gedeeltelijk terug te vorderen van de be-
stuurder, als die bonus is toegekend op 
basis van onjuiste informatie over de be-
reikte doelen of de betreffende omstan-
digheden4. De wettelijke bepalingen om-
trent onverschuldigde betaling zijn in dat 
geval van overeenkomstige toepassing. 
Dat betekent onder meer dat het recht 
om (een deel van) de bonus terug te vor-
deren in de regel verjaart na vijf jaar vanaf 
het moment dat is gebleken dat de bonus 
onjuist is uitgekeerd. In verband met die 
verjaringstermijn is de verslaggeving 
hieromtrent in de jaarrekening en de toe-
lichting erop van groot belang.
Specifiek voor beursvennootschappen is 
er nog een aanpassingsplicht van de bo-
nus van een bestuurder met aandelen in 

de vennootschap opgenomen. Kort ge-
zegd houdt die aanpassingsplicht in dat 
een waardevermeerdering van zijn aande-
len als gevolg van een openbaar bod op de 
aandelen in de vennootschap in minde-
ring wordt gebracht op de aan die be-
stuurder toegekende bonus(sen). De ach-
terliggende gedachte is hoofdzakelijk om 
te voorkomen dat een bestuurder een ei-
gen belang krijgt bij het al dan niet reali-
seren van het bod. Ook speelt hierbij een 
rol dat het orgaan dat het bonusbeleid 
vaststelt, doorgaans niet vooraf rekening 
kan houden met alle omstandigheden 
rond een openbaar bod. Deze aanpas-
singsplicht staat overigens los van de mo-
gelijkheid om bonussen achteraf terug te 
vorderen. In het wetsvoorstel is nu al op-
genomen dat deze aanpassingsplicht op  
1 juli 2017 vervalt, uiteraard tenzij de rege-
ling te zijner tijd zal worden verlengd.

Toepassingsgebied
De nieuwe regelgeving gaat gelden voor 
de volgende instellingen:

 alle naamloze vennootschappen;
 besloten vennootschappen die een bank 
zijn;
 coöperaties die een bank zijn;
 onderlinge waarborgmaatschappijen 
die een verzekeringsmaatschappij zijn;
 financiële ondernemingen, voor zover 
niet begrepen onder de hiervoor ver-
melde categorieën5.

Wetsvoorstel aanpassing en terugvordering bonussen van bestuurders
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Gevolgen flex-BV       

De impact van de invoering van de flexwetgeving per 1 oktober 2012 heeft velen verrast. 
Daar waar eenvoud en flexibiliteit was beloofd bij oprichting en inrichting van de BV   
komen we langzamerhand tot de conclusie dat dit niet het hele verhaal is. Zo worstelen 
bestuurders met de uitkeringstoets en het daaraan gekoppelde risico van aansprakelijk-
heid. Ook worden veel directeur-grootaandeelhouders (misschien wel ongewild) gecon-
fronteerd met het feit dat ondertekening van de jaarrekening meteen leidt tot vaststelling 
ervan. Dat betekent dat binnen acht dagen na ondertekening moet worden gedeponeerd. 
Inmiddels zijn over beide onderwerpen al verschillende artikelen geschreven. 

Hugo van den Ende

flex-BV

Een andere discussie over de gevolgen 
van de flexwetgeving betreft de waar-

dering van deelnemingen en de consoli-
datieplicht ingeval sprake is van verschil-
lende soorten aandelen (stemrechtloos of 
winstrechtloos). Dit is voor Nederland 
een nieuwe situatie die zich nader zal 
moeten uitkristalliseren, waarbij de Raad 
voor de Jaarverslaggeving in de jaareditie 
2012 van de Richtlijnen (RJ) een eerste 
aanzet heeft gegeven. In dit artikel ga ik 
vooral in op deze gevolgen voor de ver-
slaggeving, alsmede op de verwerking 
van gebeurtenissen na balansdatum.

Nieuwe soorten aandelen
BV’s opgericht vóór 1 oktober 2012 heb-
ben in het algemeen ‘gewone’ aandelen. 
Deze hebben zowel stemrecht als winst-
recht. Die BV’s kunnen ervoor kiezen dit 
zo te laten. Zij kunnen er echter ook voor 
kiezen om nieuwe soorten aandelen uit te 
geven:

 winstrechtaandelen (wettelijke term: 
stemrechtloze aandelen), art. 2: 228   
lid 5 BW;
 stemrechtaandelen (wettelijke term: 
winstrechtloze aandelen), art. 2: 216 
lid 7 BW.

Bij winstrechtaandelen heeft de aandeel-
houder uitsluitend winstrechten, maar 
geen zeggenschap. Andersom kan ook: 
aandeelhouders die uitsluitend stem-
recht aandelen bezitten. Deze aandeel-
houders hebben dus wel stemrecht, 

maar zij zijn niet gerechtigd tot een aan-
deel in de winst. 
Het soepel regelen van de bedrijfsopvol-
ging, bijvoorbeeld in de familiesfeer, kan 
een reden zijn om nieuwe soorten aande-
len uit te geven. Ook kunnen er fiscale 
argumenten zijn (fiscale eenheid, deelne-
mingsvrijstelling) waarop in dit artikel 
niet wordt ingegaan. 
Alleen met een statutenwijziging kan een 
bestaande BV stemrecht- en/of winst-
rechtaandelen tot stand brengen. Bij een 
nieuw op te richten BV zullen de oprich-
ters moeten overwegen welke soorten 
aandelen zij willen uitgeven. Dat kunnen 
uitsluitend ‘gewone’ aandelen zijn, of 
een mix van verschillende soorten. De 
enige voorwaarde die de flexwetgeving 
oplegt is dat ten minste één aandeel met 
stemrecht moet worden gehouden door 
een ander dan de BV. 
Kiest een BV voor de splitsing van aande-
len in stem- en winstrecht, dan kan dit 
van invloed zijn op de jaarverslaggeving. 
Denk bijvoorbeeld aan:

 de classificatie van kapitaalbelangen (in 
het bijzonder deelnemingen);
 de waardering van deelnemingen;
 groepsbegrip en consolidatie.

Let wel: de bestaande regels voor classifi-
catie, waardering en consolidatie zijn 
niet gewijzigd. De gevolgen voor de jaar-
verslaggeving worden uitsluitend veroor-
zaakt door het feit dat er nu nieuwe soor-
ten aandelen zijn.

categorieën gelden dus alleen de aanpas-
sings- en terugvorderingsmogelijkheden.

Inwerkingtreding
Momenteel ligt het wetsvoorstel bij de 
Eerste Kamer. Er is nog geen datum van 
inwerkingtreding bekend, maar op 
grond van uitlatingen van de minister 
moet rekening worden gehouden met 
de datum van 1 juli 2013. Dat is dus al 
snel. Accountants moeten steeds na-
gaan of de regeling van toepassing is op 
hun cliënten en wat er van hen als ac-
countant wordt verwacht. Wellicht biedt 
de regeling ook aanvullende mogelijk-
heden voor accountants om hun cliën-
ten te adviseren over dit onderwerp. An

1.  Wetsvoorstel d.d. 18 december 2012, EK ver-

gaderjaar 2012-2013, 32512, A (Wijziging van 

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet 

of het financieel toezicht in verband met de 

bevoegdheid tot aanpassing en terugvorde-

ring van bonussen en winstdelingen van be-

stuurders en dagelijks beleidsbepalers).

2. Zie het voorgestelde artikel 2:135 lid 6 BW.

3.  Al dan niet vertegenwoordigd door de Raad 

van Commissarissen, niet-uitvoerende be-

stuurders of een door de algemene vergade-

ring aangewezen persoon.

4. Zie het voorgestelde artikel 2:135 lid 8 BW.

5.  Banken, beheerders, beleggingsinstellingen, 

beleggingsondernemingen, betaal-dienstver-

leners, bewaarders, clearinginstellingen, en-

titeiten voor risico-acceptatie, financiële 

dienstverleners, financiële instellingen, pen-

sioenbewaarders, verzekeraars en wisselin-

stellingen (zie artikel 1:1 Wft).

6.  Een naamloze vennootschap met uitsluitend 

aandelen op naam, een blokkeringsregeling 

en een verbod om certificaten aan toonder 

met medewerking uit te geven.
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