
An

23www.accountancynieuws.nlAccountancynieuws  24 januari 2014 nr 1

externe verslaggeving

omdat financiers niet direct enthousiast 

worden van dergelijke vorderingen. En 

tot slot kunnen fiscale overwegingen een 

rol spelen. Immers, hoe hoger de vorde-

ring op de aandeelhouder, hoe groter het 

risico dat de Belastingdienst een discus-

sie begint over verkapt dividend.

De RJ bepalen in RJ 115.305 het volgende 

over de vraag of een dergelijke dividend-

verplichting moet worden gesaldeerd 

met de openstaande vordering op de des-

betreffende aandeelhouder:

De rechtspersoon dient een actief en een post van 
het vreemd vermogen gesaldeerd in de jaarreke-
ning op te nemen uitsluitend indien en voor zo-
ver: 

 de rechtspersoon beschikt over een deugdelijk 
juridisch instrument om het actief en de post 
van het vreemd vermogen gesaldeerd en si-
multaan af te wikkelen; en
 de rechtspersoon het stellige voornemen heeft 
het saldo als zodanig of beide posten simul-
taan af te wikkelen.

Wil salderen aan de orde zijn, dan moet 

aan beide voorwaarden zijn voldaan. 

Voor wat betreft het laatste criterium zal 

dat in het algemeen geen probleem zijn. 

Een dergelijk ‘stellig voornemen’ zal 

meestal wel aan de orde zijn. De vraag is 

of aan het eerstgenoemde criterium 

wordt voldaan. Het gaat daarbij uiteraard 

om de situatie op balansdatum (hoewel 

de geciteerde RJ-bepaling dat niet expli-

ciet vermeldt). En daar wringt het. 

Op balansdatum is namelijk (nog) geen 

sprake van een ‘deugdelijk juridisch in-

strument’ om de vordering en de schuld 

simultaan af te wikkelen. De dividendver-

plichting kwalificeert in juridische zin 

Op grond van Titel 9 BW 21 en het 

Besluit Modellen Jaarrekening2 is 

het in Nederland toegestaan een divi-

dend waarvoor na balansdatum het be-

sluit tot uitkering wordt genomen, al in 

de balans van het daaraan voorafgaande 

boekjaar als verplichting te verwerken. 

Een wijze van verwerking die materieel 

gezien strijdig is met het Stramien voor 

het opmaken van jaarrekeningen, maar 

die in Nederland als aanvaardbaar 

wordt beschouwd.3 Om die reden heb ik 

in AN al eerder kritisch gereageerd op 

die mogelijkheid; ongeacht het feit dat 

de wet de optie biedt.4 Het verdient 

sterk de voorkeur om geen dividend als 

verplichting in de jaarrekening te ver-

werken indien op balansdatum nog 

geen sprake is van een in rechte af-

dwingbare, dan wel feitelijke verplich-

ting. De Richtlijnen voor de jaarverslag-

geving (‘RJ’) adviseren dat ook.5 Ik heb 

in de hiervoor aangehaalde artikelen al 

betoogd dat het pleidooi in de RJ wat 

mij betreft nog krachtiger zou mogen 

klinken, maar ik realiseer me dat de RJ 

hier gevangen zit in de spagaat van 

enerzijds de wettelijke bepalingen en 

anderzijds het Stramien. Bijkomend 

voordeel van het niet in de jaarrekening 

verwerken van een dividend dat op ba-

lansdatum nog niet als verplichting 

kwalificeert, is dat het eerstgenoemde 

vraagstuk dat ik in dit artikel behandel 

niet aan de orde is.

Salderen
Als het bestuur van de vennootschap be-

sluit om een dividend waartoe na balans-

datum wordt besloten als verplichting in 

de jaarrekening te verwerken, komt in de 

praktijk regelmatig de vraag op of dat di-

vidend mag worden gesaldeerd met een 

eventuele vordering op de desbetreffende 

aandeelhouder. Voordelen van salderen 

zijn onder meer verkorting van de balans 

en een lagere vordering op de aandeel-

houder. Balansverkorting is veelal inte-

ressant, omdat de rechtspersoon daar-

door in een ander grootteregime kan 

terechtkomen, maar nog meer vanwege 

het feit dat een dergelijke wijze van ver-

werking tot een verbetering van de solva-

biliteit leidt. Een lagere vordering op de 

aandeelhouder is verder aantrekkelijk, 

Uitkeringstest nodig bij verrekening dividendverplichtingen met vordering 

op DGA?

Dividend salderen en      
verrekenen onder flex-BV
De wettelijke bepalingen inzake de flexibilisering van het BV-recht, die op 1 oktober 
2012 van kracht zijn geworden, leiden tot een interessant vraagstuk: namelijk of een 
voorgesteld dividend in de jaarrekening mag worden gesaldeerd met de vordering in 
dezelfde jaarrekening op de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een in de praktijk 
– zo blijkt uit vragen en discussie – veel voorkomende situatie. De theorie laat echter 
zien dat dit niet is toegestaan. In het verlengde hiervan is de vraag relevant of bij verre-
kening van dividendverplichtingen met de vordering op de DGA een uitkeringstest als 
bedoeld in art. 2:216 BW vereist is? Dit artikel gaat in op beide onderwerpen.
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‘Verrekenen dividend met 
vordering aandeelhouder 
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(en daarom ook verslaggevingstech-

nisch) nog niet als verplichting op ba-

lansdatum. En voor zover het dividend  

– in overeenstemming met Titel 9 en de 

RJ-bepalingen – als verplichting wordt 

gepresenteerd in de jaarrekening, is spra-

ke van een voorwaardelijke schuld. Het 

besluit tot dividenduitkering – waardoor 

de verplichting ontstaat – is op balansda-

tum nog niet genomen. Bij een BV is een 

dergelijk dividend afhankelijk van de 

voorafgaande goedkeuring van het be-

stuur. Het bestuur moet die goedkeuring 

weigeren als ze weet, dan wel redelijker-

wijs behoort te voorzien, dat de BV door 

het betalen van het dividend niet langer 

kan doorgaan met het betalen van de op-

eisbare verplichtingen. 

Een interessante vraag ontstaat als het 

bestuur van die BV vóór balansdatum een 

besluit tot dividenduitkering heeft geno-

men. In dat geval is namelijk op balans-

datum sprake van een feitelijke verplich-

ting. Maar ook die verplichting 

kwalificeert als voorwaardelijke verplich-

ting. Uitkering van het dividend mag pas 

plaatsvinden na de uitkeringstoets die 

het bestuur van de BV moet uitvoeren. En 

als die uitkeringstoets op dat moment tot 

een negatieve uitkomst leidt, is uitkering 

niet toegestaan. Dat brengt mee dat het 

voorwaardelijke karakter van de verplich-

ting zich verzet tegen salderen in de jaar-

rekening van de dividendverplichting 

met de vordering op de aandeelhouder. 

Dit is als zodanig ook verwoord in de 

NBA Alert, die is uitgegeven in het kader 

van de flex-BV-regelgeving.6

NV
Interessante vraag die dit oproept is of 

het voorgaande ook van toepassing is 

op een NV. Voor wat betreft het al dan 

niet in de jaarrekening opnemen van 

een dividendverplichting waartoe na 

balansdatum wordt besloten, geldt ver-

slaggevingstechnisch hetzelfde als 

hiervoor is opgemerkt: een dividend-

besluit na balansdatum leidt niet tot 

een verplichting op balansdatum. Maar 

wet en richtlijnen staan het als zodanig 

verwerken in de jaarrekening wel toe, 

zoals hiervoor uiteengezet. En als het 

besluit tot dividenduitkering wel vóór 

balansdatum is genomen, kwalificeert 

de verplichting op balansdatum als fei-

telijke verplichting. Bij een NV geldt bij 

een dividenduitkering daarnaast als 

voorwaarde dat voldoende vrije reserves 

beschikbaar moeten zijn om het divi-

dend te kunnen uitkeren. Een uitke-

ringstoets, zoals vereist bij de BV, is 

onder het huidige NV-recht niet aan de 

orde. Voor het bestuur van de NV geldt 

uitsluitend de algemene zorgplicht van 

art. 2:9 BW. Die zorgplicht vereist dat 

het bestuur gehouden is tegenover de 

rechtspersoon zijn taak behoorlijk te 

vervullen. Dat kan uiteraard betekenen 

dat het bestuur van de NV moet weige-

ren het dividendbesluit uit te voeren. 

Maar van een expliciete relatie met be-

stuurdersaansprakelijkheid – zoals bij 

de BV sinds 1 oktober 2012 – is geen 

sprake. 

Voor de NV is verder van belang dat uit-

kering van winst slechts is toegestaan na 

vaststelling van de jaarrekening, waaruit 

moet blijken dat uitkering mogelijk is. 

Consequentie daarvan is dat op balans-

datum weliswaar sprake kan zijn van een 

feitelijke verplichting, maar dat deze ver-

plichting op dat moment nog niet kwali-

ficeert als schuld, c.q. opeisbare vorde-

ring vanuit de positie van de 

aandeelhouder bezien. Om die reden is 

ook in de jaarrekening van een NV het 

salderen van de dividendverplichting met 

de vordering op de desbetreffende aan-

deelhouder niet toegestaan.

Verrekenen en uitkeringstest
Naast het salderen in de jaarrekening is 

de vraag relevant of bij het daadwerkelijk 

verrekenen van de dividendverplichting 

met de openstaande vordering op de 

aandeelhouder(s) bij een BV de uitke-

ringstest vereist is. Die uitkeringstest 

vereist dat het bestuur van de BV vooraf-

gaande goedkeuring aan het dividend-

besluit moet verlenen. Het bestuur moet 

deze goedkeuring weigeren als ze weet, 

dan wel redelijkerwijs behoort te voor-

zien, dat de vennootschap na de uitke-

ring de opeisbare schulden niet kan blij-

ven betalen. Verrekenen van een 

dividendverplichting met een openstaan-

de vordering leidt uiteraard niet tot uit-

gaande geldstromen.

 

Toch is ook in deze situatie een uitke-

ringstoets vereist. Dat laat zich als volgt 

motiveren: door het dividend te verreke-

nen met de vordering op de aandeelhou-

der, verdwijnt (uiteraard) die vordering. 

Als echter sprake is van een direct opeis-

bare vordering, kan het zijn dat de hieruit 

binnenkomende middelen noodzakelijk 

zouden zijn voor het voldoen van bepaal-

de opeisbare verplichtingen, die wellicht 

op andere wijze niet kunnen worden vol-

daan. Dit had het bestuur kunnen voor-

komen als het bestuur geen goedkeuring 

aan het dividend had verleend. Sterker 

nog: het bestuur moet in die situatie 

goedkeuring weigeren. En voor het wei-

geren van die goedkeuring is het nodig 

de genoemde uitkeringstoets uit te voe-

ren. An
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‘Salderen dividend-
verplichting met vordering 

op aandeelhouder niet 
toegestaan.’

Anton Dieleman RA is directeur vaktechniek bij 

Mazars.


