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Geen nieuwe jaarrekening 
bij afwijkend dividendbesluit
Het vaststellen van de jaarrekening door de algemene vergadering (van aandeelhou-
ders) heeft door de flex-BV-bepalingen een nieuwe dimensie gekregen. De algemene 
vergadering kan namelijk besluiten om bij de daadwerkelijke dividenduitkering af te 
wijken van het in de jaarrekening opgenomen dividendvoorstel (en moet dat soms 
doen als gevolg van de nieuwe wettelijke bepalingen). Dat roept de vraag op hoe er in 
die situatie met de opgemaakte jaarrekening moet worden omgegaan; met name als 
het dividendbesluit wordt genomen in dezelfde algemene vergadering waarin ook de 
jaarrekening wordt vastgesteld.

Anton Dieleman

externe verslaggeving

op dat moment namelijk al blijkt dat de 

voorgestelde dividenduitkering te zijner 

tijd door de uitkeringstoets zal worden 

geblokkeerd, moet verwerking als divi-

dend in de jaarrekening soms achterwege 

blijven.

Rol accountant
Het voorgaande is ook van belang voor 

de accountant die betrokken is bij het 

controleren, beoordelen of samenstellen 

van de jaarrekening. In de jaarrekening 

mag namelijk geen dividendvoorstel wor-

den verwerkt als de initiële uitkerings-

toets aantoont dat uitkering te zijner tijd 

onmogelijk is. Bij een controle- of beoor-

delingsopdracht leidt dat tot een niet-

goedkeurende verklaring. Bij een samen-

stellingsopdracht tot het teruggeven van 

de opdracht. 

Als een dividendvoorstel in de jaarreke-

ning wordt verwerkt waarbij het tijdens 

het opmaken van de jaarrekening nog 

onzeker is of te zijner tijd het dividend 

kan worden uitgekeerd, dan is in de jaar-

rekening een toelichting nodig op het 

voorwaardelijke karakter van het voorge-

stelde dividend. De accountant kan dan 

in de verklaring een paragraaf ter bena-

drukking van aangelegenheden opnemen 

om de gebruiker van de jaarrekening en 

de verklaring te wijzen op de voorgestel-

de dividenduitkering en de onzekerheid 

waarmee die is omgeven.

Afwijkend besluit 
Tijdens de algemene vergadering waarin 

de jaarrekening wordt vastgesteld vindt 

ook regelmatig het besluit tot vaststelling 

van het dividend plaats. Dat kan een be-

sluit zijn tot uitkering van het dividend 

overeenkomstig het in de jaarrekening 

opgenomen dividendvoorstel. De alge-

mene vergadering kan uiteraard ook een 

De problematiek wordt veroorzaakt 

door het feit dat dividenduitkerin-

gen uit een BV zijn onderworpen aan 

voorafgaande goedkeuring door het be-

stuur van de BV. Het bestuur moet goed-

keuring aan de dividenduitkering weige-

ren als ze weet, dan wel redelijkerwijs 

behoort te voorzien, dat de BV door de 

dividenduitkering niet langer kan door-

gaan met het betalen van haar opeisbare 

schulden1 (de zogenaamde uitkerings-

toets). En die inschatting kan op het mo-

ment dat het besluit tot dividenduitke-

ring wordt genomen afwijken van het 

moment waarop de jaarrekening wordt 

opgemaakt.

Uitkeringstoets
De hiervoor genoemde uitkeringstoets 

moet op drie verschillende momenten 

worden uitgevoerd. 

Allereerst op het moment dat de algeme-

ne vergadering aan het bestuur vraagt om 

goedkeuring te verlenen aan een voorge-

steld dividend. 

Vervolgens op het moment van daadwer-

kelijke uitkering. Dit laatste speelt met 

name een rol als er een aanzienlijke tijd 

zit tussen het eerste moment van goed-

keuring en de daadwerkelijke betaalbaar-

stelling van het dividend. 

Tot slot kan bij het opmaken van de jaar-

rekening sprake zijn van een uitkerings-

toets. De NBA Alert 29 (‘Jaarrekening en de 

Flex-BV wetgeving’) noemt dit terecht een 

‘initiële uitkeringstoets’. De reden is dat 

de wettekst deze toets niet voorschrijft. 

Hij wordt onder andere veroorzaakt 

doordat in de jaarrekening van een BV op 

grond van Titel 9 BW 2 een besluit tot di-

vidend dat na balansdatum wordt geno-

men ‘met terugwerkende kracht’ als ver-

plichting op balansdatum mag worden 

gepresenteerd. 

Daarnaast kan een dividendverplichting 

op balansdatum uiteraard ook ontstaan 

als gevolg van een juridisch afdwingbare 

verplichting op balansdatum (bijvoor-

beeld een statutaire of contractuele divi-

dendverplichting). 

Beide genoemde dividendverplichtingen 

in de jaarrekening hebben (zeker) sinds  

1 oktober 2012 het karakter van een 

‘voorwaardelijke verplichting’. De ver-

plichting is namelijk onderworpen aan 

de voorafgaande goedkeuring van het be-

stuur. Dat betekent dat bij het opmaken 

van de jaarrekening een ‘initiële uitke-

ringstoets’ moet worden uitgevoerd. Als 

Vaststellen jaarrekening bij afwijkende dividenduitkering

‘Wanneer de algemene 
vergadering om een nieuwe 
jaarrekening vraagt, bete-

kent dit ook een tweede 
controleverklaring.’
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besluit nemen een ander bedrag aan divi-

dend uit te keren. De redenen hiervoor 

kunnen divers zijn; het in de jaarrekening 

opgenomen dividend is ‘slechts’ een 

voorstel van het bestuur aan de algemene 

vergadering. Het besluit tot dividenduit-

kering wordt genomen door de algemene 

vergadering. Die algemene vergadering 

heeft voor het doen van een uitkering 

sinds 1 oktober 2012 voorafgaande goed-

keuring nodig van het bestuur van de BV. 

Op grond van de uitkeringstoets kan het 

noodzakelijk zijn een lager bedrag aan 

dividend uit te keren ten opzichte van het 

in de jaarrekening verwerkte voorstel.

In de NBA Alert 29 wordt hierover het 

volgende opgemerkt: ‘Wanneer de algemene 
vergadering besluit om het in de jaarrekening 
verwerkte voorstel tot uitkering te wijzigen, 
maakt het bestuur de jaarrekening opnieuw op 
en legt deze ter vaststelling voor. De accountant 
verricht in dat geval aanvullende controlewerk-
zaamheden met betrekking tot de gewijzigde 
jaarrekening.’ 
Uiteraard is dat één van de mogelijkhe-

den. Naar aanleiding van gewijzigde om-

standigheden besluit de algemene verga-

dering niet over te gaan tot vaststelling. 

In plaats daarvan wordt door het bestuur 

een nieuwe jaarrekening opgemaakt met 

een aangepast dividendvoorstel. Indien 

de jaarrekening van de BV is onderwor-

pen aan accountantscontrole, betekent 

dit dat ook een nieuwe controleverkla-

ring moet worden afgegeven. Noodzake-

lijk is de procedure van het aanpassen 

van de jaarrekening niet. Er is geen enkel 

bezwaar om de algemene vergadering tot 

een andere dividenduitkering te laten be-

sluiten dan het voorstel dat in de jaarre-

kening is opgenomen. In de jaarrekening 

betreft het immers slechts een voorstel. 
Die jaarrekening met het daarin opgeno-

men dividendvoorstel kan gewoon wor-

den vastgesteld. Vervolgens besluit de al-

gemene vergadering tot een dividend dat 

afwijkt van het voorstel in de jaarreke-

ning, waarbij het verschil in het lopende 

boekjaar via de overige reserves wordt 

verwerkt.

Zo’n in mijn ogen omslachtige en over-

bodige procedure van aanpassing van de 

jaarrekening kan worden voorkomen 

door dividenduitkeringen te verwerken 

op een meer IFRS-achtige manier. Vol-

gens dat stelsel kunnen geen dividend-

voorstellen, waartoe na balansdatum 

wordt besloten, met terugwerkende 

kracht in de balans worden verwerkt. 

Van een dividendverplichting op balans-

datum is alleen sprake als – op balansda-

tum (!) – sprake is van een in rechte af-

dwingbare of feitelijke verplichting. Dit 

toont al aan dat de IFRS-systematiek ver-

slaggevingstechnisch de voorkeur heeft 

in vergelijking met het op een Nederland-

se manier met terugwerkende kracht in 

de balans opnemen van verplichtingen 

die op balansdatum geen verplichting 

vormen.

Regelmatig gemaakte fout
Het voorgaande brengt me nog tot de 

volgende opmerking. In de praktijk komt 

het met een zekere regelmaat voor dat 

een door de algemene vergadering vast-

gesteld dividend dat afwijkt van het in de 

jaarrekening opgenomen voorstel ook 

leidt tot aanpassing van de publicatiejaar-

rekening. 

De gedachte daarachter is – misschien 

niet helemaal onbegrijpelijk – dat een in-

middels vastgesteld dividend ook met te-

rugwerkende kracht in de jaarrekening 

verwerkt kan worden. Zoals ik hiervoor 

heb uiteengezet is dat mogelijk als ook 

de inrichtingsjaarrekening wordt her-

zien. Maar als die inrichtingsjaarreke-

ning niet wordt herzien (hierin blijft het 

oorspronkelijke dividendvoorstel ge-

handhaafd), kan de publicatiejaarreke-

ning daarvan niet afwijken. De publica-

tiejaarrekening is namelijk – rekening 

houdend met vrijstellingen voor kleine 

en middelgrote rechtspersonen – iden-

tiek aan de inrichtingsjaarrekening. 

En indien sprake is van een middelgrote 

of grote rechtspersoon is aan de inrich-

tingsjaarrekening een verplichte controle-

verklaring van de accountant toegevoegd. 

Het is uiteraard niet aanvaardbaar dat de 

bij de inrichtingsjaarrekening afgegeven 

controleverklaring wordt opgenomen in 

een publicatiejaarrekening die afwijkt om-

dat een dividendvoorstel is gecorrigeerd. 

En mocht het bestuur van de BV de inten-

tie hebben om een dergelijke combinatie 

te publiceren, dan zal de accountant maat-

regelen nemen om dit te voorkomen.

Tot slot
Opnieuw blijkt uit dit artikel dat de mo-

gelijkheid die in Titel 9 van Boek 2 BW en 

het Besluit Modellen Jaarrekening wordt 

gegeven om dividendvoorstellen met te-

rugwerkende kracht in de balans te ver-

werken tot nieuwe problematiek kan lei-

den. Een discussie die onder IFRS niet 

voorkomt, voor zover het dividendbeslui-

ten betreft die na balansdatum worden 

genomen. Het implementeren van de 

IFRS-systematiek met betrekking tot di-

videndverplichtingen in het Nederlandse 

jaarrekeningrecht moet daarom serieus 

worden overwogen. 

Conclusie is verder dat een dividendbe-

sluit dat afwijkt van het in de jaarreke-

ning opgenomen dividendvoorstel niet 

per definitie tot aanpassing van de inrich-

tingsjaarrekening hoeft te leiden. En als 

de jaarrekening wel wordt herzien, moet 

bij een controleplichtige rechtspersoon 

in ieder geval een nieuwe controleverkla-

ring worden verstrekt. An
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‘Publicatiejaarrekening 
mag niet afwijken van  

inrichtingsjaarrekening.’


