
MEMORANDUM

14-00438059/eti
Aan : de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
Van : Ellen Timmer, Pellicaan Advocaten N.V.
Datum  : 18 november 2014
Betreft : Consultatie NBA-handreiking over ondersteuning door de accountant

bij een uitkeringstoets

Geachte NBA,

Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid om op persoonlijke titel mee te doen aan
de door u op https://www.nba.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsarchief/Consultatie-NBA-
handreiking-over-ondersteuning-door-de-accountant-bij-een-uitkeringstoets-/ aange-
kondigde consultatie.

Naar aanleiding van het consultatiedocument heb ik de volgende opmerkingen, die ik
per pagina rubriceer. Het doet mij groot plezier als u acht slaat op mijn opmerkingen.

Met vriendelijke groet,
Ellen Timmer
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PAGINA 5, PARAGRAAF 2.2., HET BEGRIP “UITKERINGEN”

Op pagina 5 staat in paragraaf 2.2 onder het kopje “Uitkering van vermogen”:

Uitkering van vermogen
Het begrip ’uitkering’ heeft betrekking op:
· de uitkering van winst of reserves (dividend);
· de terugbetaling op aandelen in het kader van kapitaalvermindering;
· de inkoop van eigen aandelen anders dan om niet.

Ik attendeer er op dat de wet in artikel 216 slechts spreekt over “uitkeringen”. Het is
aan te bevelen om die terminologie te volgen en de passage als kop “Uitkering” te ge-
ven. Vervolgens wordt een opsomming gegeven van soorten uitkeringen. Die opsom-
ming is wat mij betreft verwarrend:

· Alleen uitkering van winst en een uitkering uit de overige reserves wordt “divi-
dend” genoemd.

· Uitkering van agio wordt niet afzonderlijk genoemd en terugbetaling van ge-
plaatst kapitaal (is bij een flex-bv mogelijk) ook niet. Wellicht dat in de eerste
bullet bij “reserves” ook op de agioreserve wordt gedoeld, maar dat is dan
vreemd omdat zo’n uitkering geen “dividend” is.

· De tweede bullet lijkt te verwijzen naar de kapitaalvermindering van artikel
2:208 BW.

Ter voorkoming van verwarring stel ik voor de genoemde passage als volgt te formule-
ren:

Uitkeringen
Het begrip ’uitkering’ heeft betrekking op:
· de uitkering uit de overige reserves (dividend);
· terugbetaling van agio;
· terugbetaling van geplaatst kapitaal;
· de terugbetaling op aandelen in het kader van kapitaalvermindering als be-

doeld in artikel 2:208 BW;
· de inkoop van eigen aandelen anders dan om niet.
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PAGINA 5, PARAGRAAF 2.2, IS BEVOORDELING VAN EEN AANDEELHOUDER OOK EEN
UITKERING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 216?

In de concept handreiking wordt aan het slot van paragraaf 2.2 opgemerkt dat de vraag
zou zijn of bevoordeling van een aandeelhouder ook onder artikel 216 valt. Die vraag is
mij uit de civielrechtelijke literatuur over artikel 216 niet bekend (maar wellicht heb ik
iets gemist, dan hoor ik dat graag). Wel kwam ik dezelfde gedachte tegen in een bro-
chure van KPMG uit oktober 2012, echter zonder een juridische onderbouwing.

Uitkeringen als bedoeld in artikel 216 staan voor zover mij bekend geheel los van:

· de fiscaalrechtelijke kwalificatie van handelingen tussen een aandeelhouder en
de bv (die mogelijk in de fiscale sfeer als uitdeling worden gezien), of

· de jaarrekeningrechtelijke kwalificatie van dergelijke handelingen (wellicht dat
een bevoordeling in de jaarrekening eveneens als uitdeling moet worden aan-
gemerkt).

De verwijzing naar de fiscaalrechtelijke behandeling van bevoordeling zou ik uit de
tekst verwijderen. Ook de jaarrekeningrechtelijke kwalificatie is niet van belang.

Het lijkt mij dat de door u in de concept-handreiking genoemde bevoordeling van de
aandeelhouder geen uitkering in de zin van artikel 216 kan zijn, omdat er geen besluit
van de algemene vergadering is, er geen balanstest is uitgevoerd en de directie van de
bv geen goedkeuring heeft gegeven.

Daar teken ik voorts bij aan dat tijdens de parlementaire geschiedenis van het nieuwe
artikel 216 expliciet aan de orde is geweest dat aan de goedkeuring door de directie
geen formele eisen worden gesteld. De goedkeuring kan ook blijken uit medewerking
door de directie aan de uitkering, waartoe door de algemene vergadering is besloten.

Het gaat wat mij betreft veel te ver om aan te nemen dat de algemene vergadering
stilzwijgend besluiten kan nemen.

Als u over dit onderwerp toch iets in de handreiking zou willen opnemen, is aan te be-
velen aan te geven welke gezaghebbende auteurs dit standpunt innemen.
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Uw advies

Het is verstandig om hiermee rekening te houden op het moment dat een  aandeelhouder
transacties doet met zijn BV.

hangt in dit verband in de lucht. Als u van mening bent dat bevoordeling van een aan-
deelhouder onder artikel 216 valt, zal uw aanbeveling moeten luiden dat er een besluit
van de algemene vergadering dient te worden vastgelegd en de balanstest en de uitke-
ringstest dienen te worden uitgevoerd.
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PAGINA 6, PARAGRAAF 2.3, TWEEDE ALINEA

In de een na laatste regel “verder” vervangen door “opnieuw”. Zie ook het onderstaan-
de

ALGEMEEN: MEERDERE MOMENTEN DAT DE BALANS- EN UITKERINGSTEST MOETEN
WORDEN UITGEVOERD

In de handreiking kom ik het volgende niet tegen.

In de parlementaire geschiedenis is aan de orde geweest dat de balanstest en de uit-
keringstest meerdere keren moet worden uitgevoerd als er meerdere relevante mo-
menten zijn:

[a] Het eerste moment doet zich voor bij het opmaken van de jaarrekening door de
directie, als daarin wordt voorgesteld een uitkering te doen aan de aandeelhou-
ders.

[b] Een volgend moment doet zich voor op het moment dat de algemene vergade-
ring het besluit tot uitkering neemt.

[c] Als er veel tijd verstrijkt tussen het besluit van de algemene vergadering en het
moment van feitelijke betaling, is er opnieuw een beoordeling door de directie
nodig.

Ad [b] Het is aan te bevelen dat de directie aan de goedkeuring de voorwaarde ver-
bindt dat er weinig tijd verstrijkt tussen het besluit van de algemene vergadering en het
moment van feitelijke betaling.



18 november 2014
14-00438059/eti

6

PAGINA 6, PARAGRAAF 2.3, NEGATIEF EIGEN VERMOGEN

Ten onrechte wordt opgemerkt:

In juridische kring bestaat onduidelijkheid of in het kader van de uitkeringstoets  een ne-
gatief eigen vermogen mag ontstaan als gevolg van een uitkering.

Ik adviseer deze passage te verwijderen, aangezien deze verwarring wekt in relatie tot
de tekst er voor. Tijdens de parlementaire geschiedenis heeft de minister expliciet aan-
gegeven dat volgens hem het eigen vermogen als gevolg van uitkeringen negatief kan
worden.

Er zijn wel enige juridische auteurs die het vreemd vinden dat je iets kan uitkeren dat je
niet “hebt” (oftewel: dat je vooruitloopt op toekomstige winsten). Vooralsnog hebben we
te maken met de parlementaire geschiedenis.

Eventueel zou uw tekst vervangen kunnen worden door:

(inspringen)
Tijdens de parlementaire geschiedenis heeft de minister van veiligheid en justitie
expliciet aangegeven dat volgens hem het eigen vermogen als gevolg van uitke-
ringen negatief kan worden. Er zijn enige juridische auteurs die in twijfel trekken
of die visie juist is.
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PAGINA 10, PARAGRAAF 2.5, GEVOLGEN VAN NIET-NALEVING BALANSTEST / SA-
MENVATTING PAGINA 11/12 / PAGINA 19

In de eerste alinea van paragraaf 2.5 staat:

De algemene vergadering is bevoegd tot het vaststellen van uitkeringen voor zover het
eigen vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves (‘balanstest’). Op het
moment dat wordt besloten tot het uitkeren van vermogen van de BV, in welke vorm dan
ook, moet ook het bestuur toetsen of na de uitkering van vermogen wordt voldaan aan de
balanstest zoals deze eerder is beschreven. Als het bestuur meewerkt aan de uitkering
van vermogen terwijl dat op grond van de wet niet is toegestaan, dan is het bestuur hoof-
delijk aansprakelijk op grond van onbehoorlijk bestuur. Het bestuur werkt op zo’n moment
mee aan een handeling die in strijd is met de wet.

In deze passage wordt door de auteurs over het hoofd gezien dat artikel 216 inzake de
balanstest niets zegt over de rol van de directie:

De algemene vergadering is bevoegd tot (…) vaststelling van uitkeringen, voor zover het
eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten
worden aangehouden.

Er staat slechts dat uitkeringen slechts mogelijk zijn als het eigen vermogen groter is
dan de wettelijke reserves. Dat betekent dat een besluit van de algemene vergadering
in strijd met dat voorschrift nietig is en dat enige betaling aan de aandeelhouders als
onverschuldigd betaald kan worden teruggevorderd. Bestuurdersaansprakelijkheid
komt pas in beeld, als de aandeelhouders niet zouden kunnen terugbetalen.

Mijn voorstel voor deze passage:

De algemene vergadering is bevoegd tot het vaststellen van uitkeringen voor zo-
ver het eigen vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves (‘ba-
lanstest’). Een besluit van de algemene vergadering in strijd met dat voorschrift is
nietig. Als betaling aan de aandeelhouders heeft plaats gevonden, kunnen die
bedragen als onverschuldigd betaald kan worden teruggevorderd.
Als de directie medewerking verleent aan de uitvoering van een dergelijk besluit,
ligt bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW en/of artikel 2:248
BW op de loer, als zou blijken dat de aandeelhouders geen verhaal bieden.
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In de tekst van paragraaf 2.5 mis ik een goede overgang naar de uitkeringstest. Voor
de geldigheid van de uitkering is nl. de goedkeuring door de directie een vereiste. Mijn
voorstel ter vervanging van de eerste volzin van de tweede alinea:

Een ander vereiste voor de geldigheid van een uitkering is de goedkeuring door
de directie, gebaseerd op het uitvoeren van de uitkeringstest. Als die goedkeu-
ring ten onrechte wordt gegeven kan aansprakelijkheid voor het bestuur ont-
staan.

De samenvatting op pagina 11/12 dient dan ook te worden aangepast (1e bullet), als-
mede pagina 19, één na laatste bullet.
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PAGINA 10, 11, PARAGRAAF 2.5.1, TEGENSTRIJDIG BELANG EN DIVIDENDUITKERING

Terecht wordt op pagina’s 10 en 11 aandacht gevraagd voor de vraag of de tegenstrij-
dig belangregeling van toepassing is op de goedkeuring door de directie van het uitke-
ringsbesluit. Aan die discussie heb ik zelf ook meegedaan.

Echter, de algemene opmerkingen in de handreiking over tegenstrijdig belang, lijken
weinig praktisch nut te hebben als het gaat om goedkeuring door de directie van een
uitkering direct of indirect aan zichzelf. Ik verwijs dan naar onderstaande passage.

Wat is een tegenstrijdig belang?
Uit jurisprudentie kan worden afgeleid dat sprake is van een tegenstrijdig belang ‘als de
bestuurder te maken heeft met zodanig onverenigbare belangen dat in redelijkheid kan
worden betwijfeld of de bestuurder bij zijn handelen zich uitsluitend heeft laten leiden
door het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming’. Het per-
soonlijk belang van de bestuurder wijkt dan substantieel af van een deelbelang dat is ver-
tegenwoordigd in het vennootschappelijk belang. Voor een ‘tegenstrijdig belang’ is niet
vereist dat daadwerkelijk benadeling van de vennootschap heeft plaats gevonden. Het is
belangrijk dat de bestuurder de schijn van belangentegenstelling vermijdt.
Denk aan een situatie dat een bestuurder zijn privé-belang boven het belang van de ven-
nootschap en daarbij betrokkenen (werknemers, crediteuren) lijkt te stellen. Bijzondere
aandacht voor het deelbelang van schuldeisers is nodig als twijfel is of een uitkering ver-
antwoord is (‘op het scherpst van de snede’).
In het algemeen is het aan te raden om bij een dividenduitkering aan een aandeelhou-
der/bestuurder eerst na te gaan of sprake is van een tegenstrijdig belang, zo nodig juri-
disch advies in te winnen en hierover verantwoording af te leggen in de notulen van het
bestuur (zie bijlage 3).

De verwijzing naar oude tegenstrijdig belang jurisprudentie en het herhalen van de
algemene opmerkingen over tegenstrijdig belang heeft weinig zin als het om uitkerin-
gen gaat. Juridisch advies inwinnen (laatste paragraaf) heeft ook weinig zin.

Bij de totstandkoming van het nieuwe artikel 216 is niet nagedacht over de gevolgen
van het andere wetsvoorstel – dat toen aanhangig was – en dat het nieuwe systeem
van tegenstrijdig belang introduceerde. Overigens acht ik het vreemd dat een hoger
orgaan het goedkeuringsbesluit zou moeten nemen, gaat het aansprakelijkheidsregime
van artikel 216 dan ook voor dat hogere orgaan gelden? 1

1 Zie ook http://flexbv.wordpress.com/2014/09/15/tegenstrijdig-belang-dividend/.
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Het wachten is op de eerste rechterlijke uitspraak. Tot het moment dat die uitspraak er
is, is er onzekerheid:

· als de tegenstrijdig belang regeling geldt, had de directie niet mogen deelne-
men aan de besluitvorming en dient een hoger orgaan goed te keuren à als de
directie ten onrechte heeft goedgekeurd is het uitkeringsbesluit ongeldig;

· als de tegenstrijdig belang regeling niet geldt, had de directie wel zelf de goed-
keuring moeten geven à wegens ontbrekende goedkeuring directie is het uit-
keringsbesluit ongeldig.

De enige oplossing op dit moment is dat zowel de directie als het hogere orgaan een
voorwaardelijk goedkeuringsbesluit nemen…

Het is jammer dat de wetgever dit probleem niet op een simpele manier oplost, door de
goedkeuring van artikel 216 uit te zonderen van de tegenstrijdig belang regeling.

Mijn voorstel voor de hierboven geciteerde tekst:

Wat is een tegenstrijdig belang?
In de parlementaire geschiedenis inzake de nieuwe regels inzake tegenstrijdig
belang is verwezen naar de rechtspraak over het begrip tegenstrijdig belang on-
der het oude recht en zijn de gevolgen voor de goedkeuring op grond van het
nieuwe artikel 216 niet onder ogen gezien. Tijdens de parlementaire geschiede-
nis van de flex-bv heeft men niet gedacht aan de nieuwe tegenstrijdig belang
voorstellen.
Als gevolg daarvan is er – als de tegenstrijdig belang regeling zou gelden voor de
goedkeuring door de directie – geen zekerheid over de interpretatie van het be-
grip tegenstrijdig belang.

Tegenstrijdig belang in oude jurisprudentie
Uit jurisprudentie kan worden afgeleid dat sprake is van een tegenstrijdig belang
‘als de bestuurder te maken heeft met zodanig onverenigbare belangen dat in re-
delijkheid kan worden betwijfeld of de bestuurder bij zijn handelen zich uitsluitend
heeft laten leiden door het belang van de vennootschap en de daaraan verbon-
den onderneming’. Het persoonlijk belang van de bestuurder wijkt dan substanti-
eel af van een deelbelang dat is vertegenwoordigd in het vennootschappelijk be-
lang. Voor een ‘tegenstrijdig belang’ is niet vereist dat daadwerkelijk benadeling
van de vennootschap heeft plaats gevonden. Het is belangrijk dat de bestuurder
de schijn van belangentegenstelling vermijdt.
Denk aan een situatie dat een bestuurder zijn privé-belang boven het belang van
de vennootschap en daarbij betrokkenen (werknemers, crediteuren) lijkt te stel-
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len. Bijzondere aandacht voor het deelbelang van schuldeisers is nodig als twijfel
is of een uitkering verantwoord is (‘op het scherpst van de snede’).

Praktische consequenties
Een en ander levert lastige consequenties op:

· als de directie het goedkeuringsbesluit neemt, terwijl volgens de recht-
spraak de tegenstrijdig belang regeling van toepassing wordt geacht, is er
geen uitkeringsbesluit wegens ontbreken goedkeuring (door het hogere
orgaan);

· als het hogere orgaan het goedkeuringsbesluit neemt en dat volgens de
rechtspraak niet correct is, is er eveneens geen uitkeringsbesluit wegens
ontbreken goedkeuring door de directie.

Praktische betekent dit dat – als de goedkeuring niet kan worden gegeven door
de rest van de directie, zie hierna onder 1. – dat zowel directie als het hogere or-
gaan een (voorwaardelijk) goedkeuringsbesluit moeten nemen.

PAGINA 22, TWEEDE KOLOM

Op grond van artikel 227 lid 7 hebben directeuren en commissarissen een raadgeven-
de stem. Het is aan te bevelen dat in de tekstvoorstellen tot uitdrukking te laten komen.
Nu wordt er gesproken over advies, dat is iets anders. Wat mij betreft kan de tekst veel
eenvoudiger:

De directeuren/directeur (eventueel: en de commissarissen) zijn/is in de gele-
genheid gesteld om een raadgevende stem als bedoeld in artikel 2:227 lid 7 Bur-
gerlijk Wetboek en hebben/heeft daarvan (eventueel: geen) gebruik gemaakt.

x - x - x


