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1. Art. 2:389 lid 6 BW.
2. Ik abstraheer in dit artikel van de uitzonderingen die art. 

2:389 BW toestaat.
3. Art. 2:216 lid 2 BW.

Voor jaarrekeningen van rechtspersonen die worden 
opgemaakt op basis van Titel 9 van Boek 2 BW geldt de 
verplichting dat – in sommige situaties – voor de niet-
uitgekeerde resultaten van deelnemingen een wettelijke 
(dus niet-uitkeerbare) reserve moet worden gevormd. Dat 
vraagstuk en de complexiteit die daarmee samenhangt 
blijkt naast de uitkeringstoets inmiddels één van de heike-
le verslaggevingsonderwerpen te zijn sinds het van kracht 
worden van de wettelijke bepalingen inzake de flexibilise-
ring van het BV-recht (1 oktober 2012). Dit artikel belicht 
een aantal van de hiermee samenhangende aspecten.

De wettelijke regeling voor het vormen van een zogenaam-
de wettelijke reserve deelnemingen is als volgt1: Waardering 
van deelnemingen waarbij de deelnemende rechtspersoon 
invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid 
kan uitoefenen vindt plaats tegen netto-vermogenswaar-
de.2 Consequentie daarvan is dat de deelnemende rechtsper-
soon zijn aandeel in het resultaat van de deelneming in de 
eigen jaarrekening verwerkt. De hoofdregel van art. 2:389 
lid 6 BW verplicht tot het aanhouden van een wettelijke re-
serve ter grootte van deze resultaten. Een belangrijke – en 
veel gebruikte – vrijstelling op deze hoofdregel geldt in-
dien de deelnemende rechtspersoon uitkeringen zonder be-
perkingen kan bewerkstelligen. En juist die vrijstelling le-
vert het vraagstuk op waaraan in dit artikel aandacht wordt 
besteed. Indien een dergelijke deelneming de BV als rechts-
vorm heeft geldt sinds 1 oktober 2012 dat het bestuur van 
zo’n deelneming voorafgaande goedkeuring moet verle-
nen aan een dividenduitkering. Het bestuur van de deelne-
ming moet deze goedkeuring weigeren als ze weet, dan wel 
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de deelneming na het 
betalen van de uitkering niet langer kan doorgaan met het 
betalen van de opeisbare verplichtingen3. Dit vraagt het uit-
voeren van de zogenaamde uitkeringstoets, die ik inhoude-
lijk hier verder niet bespreek.

Zorgvuldigheid en goedkeuring
De complexiteit die samenhangt met de wettelijke reserve 
deelnemingen wordt veroorzaakt door een combinatie van 
de volgende elementen:
1. Het bestuur van de deelneming moet goedkeuring aan 

een door de algemene vergadering genomen dividend-
besluit weigeren als ze weet, dan wel redelijkerwijs 
behoort te voorzien dat de BV door het betalen van het 
dividend niet langer kan doorgaan met het betalen van 
de opeisbare verplichtingen. Essentieel detail is hierbij 
dat de wet aangeeft dat goedkeuring slechts mag wor-
den geweigerd als aan het voorgaande is voldaan. In 
alle andere gevallen moet het bestuur van de deelne-
ming goedkeuring verlenen aan het dividendbesluit.

2. Het bestuur van de deelneming moet daarnaast – op 
grond van art 2:9 BW – zijn taak behoorlijk vervul-
len. Dit houdt in dat de belangen van alle bij de BV 
betrokken stakeholders evenwichtig moeten worden 
afgewogen bij het nemen van besluiten; waaronder 
derhalve het besluit tot uitkering aan de moedermaat-
schappij.

3. Het bestuur van de deelnemende rechtspersoon is 
verantwoordelijk voor het opmaken van haar ei-
gen jaarrekening. In dit verband is daarbij de vraag 
essentieel of een wettelijke reserve deelnemingen 
moet worden gevormd. En die vraag is met name van 
belang omdat het vormen van een wettelijke reserve 
deelnemingen leidt tot een niet-uitkeerbare reserve, op 
grond waarvan een balanstest moet worden uitgevoerd 
als de deelnemende rechtspersoon de rechtsvorm van 
de BV heeft en zelf uitkeringen aan de aandeelhouders 
doet. Als ze uitkeringen doet zonder de balanstest uit 
te voeren, kan dit leiden tot nietige besluiten. Daarvan 
is sprake als (en voor zover) de uitkering leidt tot een 
eigen vermogen dat lager is dan het niveau van de 
wettelijke en statutaire reserves. Het hoeft geen betoog 
dat dit bijzonder vervelend uitpakt indien dit eerst na 
de uitkering van een dividend wordt vastgesteld.

Discretionaire bevoegdheid
Het voorgaande roept de interessante vraag op: Heeft – door 
de term ‘slechts’ in de wettekst van art. 2:216 lid 2 BW – het 
bestuur van de deelneming-BV nog een zogenaamde dis-
cretionaire bevoegdheid om uitkeringen te weigeren? Dat 
vraagt om laveren tussen enerzijds de algemene zorgplicht 
en anderzijds de bepaling in het dividend-artikel dat goed-
keuring slechts mag worden geweigerd als de BV door de 
uitkering niet langer aan de opeisbare verplichtingen kan 
voldoen. Art. 2:9 lid 1 BW bepaalt dat elke bestuurder te-
genover de rechtspersoon is gehouden tot een behoorlijke 
vervulling van zijn taak. Art. 2:216 lid 2 BW bepaalt daar-
entegen het volgende: “Het bestuur weigert slechts de goed-
keuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien 
dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blij-
ven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden”. 
Voor wat betreft het onthouden van goedkeuring aan een 
door de algemene vergadering genomen besluit tot uitkering 
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lijkt art. 2:9 voor de bestuurder van de BV meer ruimte te 
bieden dan art. 2:216 BW.
Het verschil kan met het volgende voorbeeld duidelijk wor-
den gemaakt. Stel dat de BV in verband met de financiering 
door de bank een eigen vermogen van 30% moet aanhou-
den. Stel verder dat door een voorgenomen dividenduitke-
ring van EUR 1 miljoen het eigen vermogen daalt tot 25% 
van het balanstotaal. Uitkering van het dividend leidt niet tot 
de situatie dat de BV niet langer kan doorgaan met het beta-
len van de opeisbare schulden, maar wel tot een aanzienlijk 
hogere risico-opslag die de bank voor de financiering in re-
kening brengt en andere veel striktere kredietvoorwaarden. 
In dat geval kan een uitkering conflicteren met de algemene 
zorgplicht voortvloeiend uit art. 2:9 BW, maar wellicht door 
het bestuur van de BV niet kunnen worden geblokkeerd op 
grond van de uitkeringstoets art. 2:216 lid 2 BW.

Parlementaire geschiedenis
Van belang is wat uit de parlementaire geschiedenis blijkt 
over dit dilemma. In het oorspronkelijke wetsvoorstel Ver-
eenvoudiging en flexibilisering BV-recht was het woord 
‘slechts’ niet opgenomen.4 Met de Nota van Wijziging is 
vervolgens het woord ‘slechts’ tussengevoegd in art. 2:216 
lid 2 BW5. Uit de Nota naar aanleiding van het Verslag blijkt 
dat hieraan de volgende motivering ten grondslag lag6:

‘Dat er in de voorgestelde regeling weinig ruimte 
wordt gelaten om de verhouding tussen bestuur en 
aandeelhouders naar eigen inzicht in te richten, hangt 
samen met de verantwoordelijkheid die van het 
bestuur wordt verwacht bij het verrichten van uitke-
ringen. Buijn geeft aan te vrezen dat het evenwicht 
tussen bestuur en aandeelhouders wordt doorbroken 
als gevolg van de discretionaire bevoegdheid bij uit-
keringen. Om deze vrees weg te nemen wordt bij nota 
van wijziging – in aansluiting op de suggestie van 
Buijn – in het voorgestelde artikel 216 lid 2 het woord 
‘slechts’ toegevoegd. Hiermee wordt verduidelijkt dat 
het bestuur de goedkeuring van de uitkering slechts 
mag weigeren indien men weet of redelijkerwijs 
behoort te weten dat de vennootschap na de uitkering 
niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare 
schulden’.

Vervolgens is in de Tweede Nota van Wijziging de hele 
goedkeuringsprocedure door het bestuur vervallen. Uitein-
delijk heeft het amendement Irrgang c.s. tot de huidige tekst 
van art. 2:216 lid 2 BW geleid.7

Met betrekking tot de vraag of de tekst van de wettelijke be-
paling enige discretionaire bevoegdheid voor de bestuurder 
toelaat is de toelichting van de minister in de Memorie van 
Antwoord van belang8:

‘Met het woord ‘slechts’ wordt tot uitdrukking 
gebracht dat het bestuur uitsluitend de goedkeuring 
mag weigeren, indien de daarna genoemde omstan-
digheid zich voordoet. Het bestuur heeft daarbuiten 
geen discretionaire bevoegdheid tot goedkeuring. 
Anders gezegd: indien het bestuur bijvoorbeeld van 
oordeel is dat een voorziening moet worden getroffen 
om toekomstige investeringen mogelijk te maken, is 
het niet bevoegd om zijn goedkeuring aan het besluit 
tot bestemming van de winst te onthouden, indien de 
vennootschap haar opeisbare schulden kan blijven 

betalen. Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat de alge-
mene vergadering bevoegd is om de bestemming van 
de winst te bepalen binnen de marges van de noodza-
kelijke schuldeisersbescherming’.

Dit laat geen ruimte voor enige discretionaire bevoegdheid 
van het bestuur van de BV dat goedkeuring moet verlenen 
aan een voorgenomen uitkering. Opmerkelijk genoeg lijkt 
in de Nadere Memorie van Antwoord een iets ruimer stand-
punt ingenomen te worden door de minister9 (cursivering 
door mij, AD):

‘De leden van de CDA-fractie stellen dat het belang 
van de vennootschap ruimer is dan alleen de belangen 
van crediteuren, terwijl de aansprakelijkheidstoets 
voor aandeelhouders gaat over de vraag of de ven-
nootschap aan haar opeisbare schulden kan blijven 
voldoen. Daarnaast komt het bestuur volgens deze 
leden in een onmogelijke positie, omdat op hen ener-
zijds de verplichting rust om het belang van de ven-
nootschap te dienen en anderzijds artikel 216 bepaalt 
dat goedkeuring slechts kan worden geweigerd indien 
dit objectief voorzienbaar leidt tot insolventie van de 
rechtspersoon. Volgens deze leden zijn er situaties 
waarin de uitkering weliswaar in strijd is met het be-
lang van de vennootschap, maar niet tot haar insolven-
tie zal leiden. Zij vragen of de voorgestelde regeling 
wel past in ons systeem waarin niet het aandeelhou-
dersbelang, maar het vennootschappelijke belang 
centraal staat bij de normering van de bestuurstaak. 
De voorgestelde regeling doet geen afbreuk aan het 
uitgangspunt dat het bestuur zich bij de uitvoering van 
haar taak moet richten op het belang van de vennoot-
schap. Het belang van de vennootschap richt zich op 
de continuïteit van de vennootschap op de langere ter-
mijn. Bij de toepassing van de norm van het vennoot-
schappelijk belang zal het bestuur telkens de belangen 
moeten afwegen van de verschillende betrokkenen, 
zoals minderheids)aandeelhouders, crediteuren en 
werknemers. Dit is ook het geval bij het voorgestelde 
artikel 216. In de eerste nota van wijziging bij het 
voorstel voor de vaststellingswet bv-recht (Kamer-
stukken II 2008/09, 31 058, nr. 7) is tot uitdrukking 
gebracht dat het bestuur de goedkeuring ‘slechts’ mag 
weigeren, indien de vennootschap na de uitkering niet 
kan voortgaan met het betalen van de opeisbare schul-
den. Daarmee is beoogd de belangen van de aandeel-
houders en de schuldeisers tegen elkaar af te wegen. 
[..] Hetzelfde geldt voor de situatie waarin het bestuur 
weet dat er een verplichting aankomt in de vorm van 
een noodzakelijke vervanging van een machine. Dat 
die verplichting voorzienbaar is op een termijn van 
twee jaar, doet hier niet aan af”.

Conclusie lijkt te zijn dat het bestuur van de BV voor het 
verlenen van goedkeuring aan een voorgenomen dividend-

4. Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 2, p. 14.
5. Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 7, p. 7.
6. Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 6, p. 35.
7. Kamerstukken II 2009/10, 31 058, nr. 15.
8. Kamerstukken I 2011/12, 31 058, C, p. 11-12.
9. Kamerstukken I 2011/12, 31 058, E, p. 14-15.
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uitkering wel enige discretionaire bevoegdheid heeft, hoe-
wel die ruimte niet erg groot lijkt. Het bestuur bevindt zich 
dan ook in de meest extreme situatie in een spagaat tussen 
enerzijds het gebruik maken van de discretionaire bevoegd-
heid en anderzijds de bestuurdersaansprakelijkheid bij een te 
licht gegeven goedkeuring, met daarbij de dreiging van ont-
slag door de algemene vergadering als onvoldoende mede-
werking wordt verleend aan een voorgenomen dividenduit-
kering.

richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving bepalen het vol-
gende met betrekking tot de hoogte van de wettelijke reser-
ve deelnemingen (RJ 240.229a):

‘Op de wettelijke reserve deelnemingen worden in 
mindering gebracht uitkeringen waarop de rechts-
persoon sedert de eerste waardering tegen netto-
vermogenswaarde tot het moment van vaststellen 
van de jaarrekening recht heeft verkregen, alsmede 
rechtstreekse vermogensverminderingen bij de deel-
neming, en uitkeringen die de rechtspersoon zonder 
beperkingen kan bewerkstelligen. Voorbeelden van 
beperkingen zijn: [..]  
- een beperking kan ook bestaan indien en voor zover 
de deelneming geen uitkeringen mag doen die tot 
gevolg hebben dat zij niet zal kunnen voortgaan met 
het betalen van haar opeisbare schulden (zie artikel 
2:216 BW). Er is in ieder geval geen sprake van een 
beperking voor zover na het doen van een uitkering de 
continuïteit van de deelneming gewaarborgd is. Een 
beperking bestaat in ieder geval wel indien en voor 
zover door uitkering discontinuïteit onontkoombaar is 
of ernstige onzekerheid over de continuïteit ontstaat’.

De RJ-bepaling geeft aan dat een beperking ‘in ieder geval’ 
bestaat als sprake is van ernstige onzekerheid over de conti-
nuïteit of zekerheid over de discontinuïteit. Dat sluit aan bij 
de formulering van art. 2:216 lid 2 BW dat de BV na de uit-
kering niet langer kan doorgaan met het betalen van de op-
eisbare verplichtingen. Een situatie die ziet op surseance van 
betaling of faillissement. Door de formulering ‘in ieder ge-
val’ sluit ook de RJ-bepaling naar mijn mening enige discre-
tionaire bevoegdheid van de bestuurder van de BV niet uit, 
in overeenstemming met de parlementaire geschiedenis.

hoogte wettelijke reserve
De hoogte van de wettelijke reserve deelnemingen die de 
deelnemende rechtspersoon moet vormen voor de resulta-
ten van de deelneming waarvan zij uitkering niet kan be-
werkstelligen wordt derhalve bepaald door het bedrag dat de 
deelneming-BV niet kan uitkeren zonder in de situatie te ko-
men dat ze de opeisbare verplichtingen niet kan blijven vol-
doen. De deelnemende rechtspersoon zal daarom relevante 
informatie bij het bestuur van de deelneming moeten ver-
krijgen. De jaarrekening van de deelneming geeft hiervoor 
onvoldoende informatie, ongeacht de vraag of hierin een 
voorgestelde dividenduitkering onder de schulden wordt ge-
presenteerd. En het bestuur van de deelnemende rechtsper-
soon heeft niet per definitie alle relevante informatie van de 
deelneming. Het gaat om een betrouwbare inschatting van 
het uitkeerbare, c.q. niet-uitkeerbare bedrag op het moment 
dat de deelnemende rechtspersoon de jaarrekening opmaakt. 
Er moet derhalve door het bestuur van de deelneming-BV 

een extra – tussentijdse – uitkeringstoets worden gedaan op 
het moment dat de deelnemende rechtspersoon daarom ver-
zoekt.
Het voorgaande betekent dat de deelneming in sommige si-
tuaties vier keer een uitkeringstoets moet uitvoeren:
1. Een zogenaamde ‘initiële uitkeringstoets’ indien in de 

jaarrekening van de BV een voorgenomen dividendbe-
sluit op balansdatum als verplichting wordt verwerkt, 
dan wel wordt toegelicht onder de Overige Gegevens.

2. Een uitkeringstoets op het moment dat de algemene 
vergadering van aandeelhouders het bestuur van de 
BV om goedkeuring vraagt.

3. Een update van de uitkeringstoets genoemd onder 
punt 2 als sprake is van een meer dan normaal te 
achten tijdverloop tussen die goedkeuring en het daad-
werkelijk betalen van het dividend.

4. Een tussentijdse uitkeringstoets indien de jaarreke-
ning van de deelnemende rechtspersoon op een later 
moment wordt opgemaakt dan de jaarrekening van de 
BV-deelneming.

Soms wordt de stelling verdedigd dat de deelnemende 
rechtspersoon de mogelijkheid heeft om een vorm van ze-
kerheid af te geven ten behoeve van de schuldeisers van de 
deelneming. In die visie zou vervolgens uitkering van het 
resultaat van de deelneming ‘zonder beperkingen’ bewerk-
stelligd kunnen worden, zodat een wettelijke reserve deel-
nemingen niet aan de orde is. Dat lijkt mij een onjuiste in-
terpretatie van de wettekst. Immers ook het verstrekken van 
zekerheid kwalificeert als ‘beperking’ en verandert niets aan 
de verplichting om een wettelijke reserve deelnemingen te 
vormen. Als de deelnemende rechtspersoon daadwerkelijk 
zekerheid verstrekt – die voldoende is voor de deelneming 
om de opeisbare schulden te kunnen blijven voldoen indien 
sprake zou zijn van een uitkering – vervalt uiteraard wel de 
beperking. In dat geval wordt de beperking uit hoofde van 
kapitaalbescherming (die tot uiting komt in een wettelijke 
reserve) vervangen door een niet in de balans opgenomen 
verplichting (uit hoofde van de verstrekte zekerheid).
De jaarrekening van de deelnemende BV moet een getrou-
we weergave bevatten van de omvang en samenstelling van 
het eigen vermogen. Voor een dergelijke getrouwe samen-
stelling van het vermogen is de hoogte van de wettelijke re-
serve deelnemingen van belang. Dat lijkt een redelijk exacte 
berekening te vragen. Toch is het naar mijn mening verde-
digbaar dat ook de deelnemende BV enige ‘voorzichtigheid’ 
in acht neemt bij het vormen van de wettelijke reserve deel-
nemingen, gegeven de onzekerheid die inherent is aan de 
mogelijkheid van de deelneming om te zijner tijd dividend 
te kunnen uitkeren. Het gaat namelijk om toekomstgerich-
te informatie, die per definitie een bepaalde mate van on-
zekerheid bevat. En juist dan is het bepalen van de omvang 
van de wettelijke reserve complex en is wellicht enige ruim-
te om de wettelijke reserve deelnemingen niet te laag in te 
schatten wenselijk. Dit klemt te meer omdat een te lage wet-
telijke reserve bij de deelnemende rechtspersoon zou kun-
nen leiden tot een te hoge uitkering in relatie tot de balans-
test. Omdat dit leidt tot nietigheid van de uitkering (althans 
voor het teveel uitgekeerde bedrag) lijkt mij dat dit het laat-
ste is waar het bestuur van de deelnemende rechtspersoon 
op zit te wachten. Conclusie is naar mijn mening dat het be-
stuur van de deelnemende rechtspersoon een zekere vrijheid 
heeft om voor wat betreft de hoogte van de te vormen wette-
lijke reserve af te wijken van de inschatting van het bestuur 
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van de deelneming-BV. Zeker als ze daarvoor een gemoti-
veerde onderbouwing heeft.
Gegeven de hiervoor genoemde aspecten zie ik er even-
eens geen enkel bezwaar in om de onzekerheid met betrek-
king tot de hoogte van de wettelijke reserve deelnemingen 
toe te lichten in de jaarrekening van de deelnemende rechts-
persoon.

controlezekerheid accountant
Omdat de deelnemende rechtspersoon voor het verkrijgen 
van informatie over het eventuele niet-uitkeerbare gedeelte 
van het resultaat informatie nodig heeft van het bestuur van 
de BV-deelneming, rijst de vraag op welke wijze de accoun-
tant die belast is met de controle van de jaarrekening van de 
deelnemende rechtspersoon hierover voldoende en geschikte 
controle-informatie kan verkrijgen. Daarbij zal in sommige 
situaties sprake zijn van beperkingen. Complicaties die zich 
hierbij kunnen voordoen zijn onder meer de volgende:
De accountant van de moedermaatschappij heeft over het al-
gemeen geen directe toegang tot de BV-deelneming om daar 
controle-informatie te verkrijgen over de hoogte van het niet 
uit te keren bedrag. Voor zover hij die informatie wel zou 
kunnen verkrijgen (omdat hij ook accountant is van de des-
betreffende deelneming waarbij ik abstraheer van de ge-
heimhoudingsplicht), levert het veelal geen hoge mate van 
controlezekerheid op, omdat sprake is van een uitkerings-
toets gebaseerd op toekomstige informatie. Daarbij speelt 
soms nog een complicerende factor indien de jaarrekening 
van de deelnemende rechtspersoon op een later moment 
wordt opgemaakt dan de jaarrekening van de deelneming. 
In dat geval gaan ook gebeurtenissen na balansdatum bij de 
deelneming een rol spelen. De accountant van de deelne-
mende rechtspersoon heeft op dat moment meestal niet de 
mogelijkheid om die informatie van de deelneming aan con-
trole te onderwerpen (tenzij daarvoor een afzonderlijke op-
dracht wordt verstrekt).
In groepsstructuren wordt voor het opnemen van de gege-
vens van de deelneming in de geconsolideerde jaarreke-
ning soms gebruik gemaakt van de controlewerkzaamhe-
den van een afzonderlijke accountant, veelal aangeduid als 
‘component auditor’. Het gebruik maken van de werkzaam-
heden van een dergelijke component auditor biedt op grond 
van dezelfde hiervoor genoemde omstandigheden evenmin 
soelaas. Allereerst omdat hij in veel gevallen bij de controle 
van de jaarrekening geen aandacht hoeft te besteden aan toe-
komstige dividenduitkeringen als die in de jaarrekening niet 
als verplichting worden opgenomen. Daarnaast vormt ook 
het hiervoor genoemde tijdverloop tussen het opmaken (en 
controleren) van de jaarrekening van de deelneming en de 
jaarrekening van de deelnemende rechtspersoon een compli-
cerende factor.
Het voorgaande kan er daarom toe leiden dat de accountant 
van de deelnemende rechtspersoon onvoldoende geschikte 
controle-informatie kan verkrijgen. Als dit leidt tot een be-
perking van materiële omvang, of zelfs diepgaande invloed, 
betekent dit het afgeven van een niet-goedkeurende contro-
leverklaring.

Tot slot
Het vormen van een wettelijke reserve deelnemingen vormt 
sinds 1 oktober 2012 een complex vraagstuk als sprake is 
van een BV als deelneming. Ook – of wellicht met name – 
voor meerderheidsbelangen. Oorzaak hiervan is de bestuur-
lijke goedkeuring die vereist is voorafgaand aan een uitke-

ring, het feit dat die goedkeuring moet worden geweigerd 
als de BV niet langer kan doorgaan met het betalen van de 
opeisbare verplichtingen en de slechts beperkte discretionai-
re ruimte die het bestuur van de deelneming-BV heeft. Ade-
quate dossiervorming met betrekking tot de hoogte van de 
wettelijke reserve is essentieel voor het bestuur van de deel-
nemende rechtspersoon om daarop de hoogte van de wette-
lijke reserve te baseren. Maar ook voor de accountant belast 
met de controle van die jaarrekening is dit van belang. On-
voldoende controle-informatie kan leiden tot een beperking 
in de controle van materiële omvang en heeft dan gevolgen 
voor de controleverklaring.
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