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Sinds 1 oktober 2012 is de wet Flexibilisering BV-recht in werking getreden. De regels zijn
hiermee eenvoudiger en flexibeler geworden zodat ze beter aansluiten op de praktijk. Het
minimumkapitaal van 18.000 euro is afgeschaft omdat de wetgever vond dat dit slechts een
schijnzekerheid bood. De vergrote aansprakelijkheid van het bestuur en de aandeelhouders
moet voor meer bescherming van de schuldeisers zorgen. Deze week bespreken we het
voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid bij uitkering van dividenden waarbij we een
aantal tips geven.
Uitkeringstoets en aansprakelijkheid bestuurder
Als de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) een winstuitkering wil doen stelt
deze een winstuitkering vast. Voor de winstuitkering is het wel nodig dat het bestuur het
winstuitkeringsbesluit goedkeurt. De bestuurder moet in deze fase extra op zijn hoede zijn. De
bestuurder moet in principe de winstuitkering goedkeuren, tenzij hij weet of redelijkerwijs
behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan
met het betalen van haar opeisbare schulden, waaronder pensioenverplichtingen. Dit wordt
ook wel de uitkeringstoets genoemd. Over de termijn dat een bestuurder tenminste vooruit
moet kijken is er redelijk eensgezindheid. De termijn van 12 maanden is hier gebruikelijk. Als
de bestuurder ter onrechte goedkeuring heeft verleend, kan hij aansprakelijk worden gesteld
voor de tekorten die zijn ontstaan. Hier komt ook nog de wettelijke rente bij vanaf de dag van
de uitkering.
De rol en verantwoordelijkheid van de bestuurder is er dus met de invoering van de wet
Flexibilisering BV-recht niet makkelijker op geworden. De nieuwe wet legt een grote
verantwoordelijkheid neer bij de bestuurder bij uitkeringen van dividend. In de praktijk kan
de bestuurder hierdoor in een lastige situatie terechtkomen. Aan de ene kant moet de
bestuurder een dividenduitkering tegenhouden als de belangen van belanghebbenden en dan
met name de belangen van crediteuren in het gedrang komen, maar aan de andere kant wordt
het besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurder wel door de AvA genomen.
Een bestuurder die constant de AvA dwarsligt is zijn positie niet zeker.
Tips voor de bestuurder
•

In de hierboven situatie waarin de bestuurder klem zit tussen verschillende belangen
doet hij er goed aan om ten eerste alles goed vast te leggen en te bewaren. Niet alleen
op de computerschijf van de onderneming of in het dossier op kantoor, maar ook op de
privémail en thuis. Bij een eventueel faillissement zal de curator vragen naar de
winstuitkering en moet het bewijs voorhanden zijn, ook al heeft de bestuurder door
omstandigheden geen toegang meer tot het dossier op kantoor.
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Het is verstandig om de raad van commissarissen te informeren over de gang van
zaken zodat zij ook op de hoogte zijn en weten dat de bestuurder feitelijk niet achter
het besluit staat om winst uit te keren.
De bestuurder heeft een adviesrecht aan de AvA. Hier dient hij gebruik van te maken.
Als de AvA toch de winstuitkering wil doorzetten, dan kan de bestuurder vragen om
een dechargeverlening. De bestuurder wordt dan ontlast van zijn aansprakelijkheid ten
aanzien van slechts dat besluit. Let op! dit heeft slechts interne werking.
De bestuurder kan vragen om een vrijwaring. De bestuurder is dan wel aansprakelijk,
maar op zijn beurt kan hij zich weer verhalen op de aandeelhouders.
De bestuurder moet zich er van bewust zijn dat niet alleen bij een standaard
winstuitkering de uitkeringstoets moet worden gedaan. Ook bij inkoop van aandelen
of terugbetaling bij kapitaalvermindering kan hier sprake van zijn.
Het nemen van ontslag is ook een optie. Hier is natuurlijk niet zo snel sprake van maar
als er bepaalde omstandigheden zich voordoen, is het verstandig hierover met een
advocaat te overleggen en desnoods de functie neer te leggen.
Tot slot: er is niet één standaard checklist op te stellen voor de uitkeringstoets. In elke
situatie kunnen er weer andere aandachtspunten van belang zijn. Het is een idee om
een uitkeringstoets te laten doen door een accountant. De bestuurder moet natuurlijk
alle relevante informatie opleveren bij de accountant, maar het laat in ieder geval de
curator zien dat de bestuurder het besluit niet roekeloos heeft goedgekeurd en bij een
echte fout van de accountant kan de bestuurder de accountant nog altijd aansprakelijk
stellen.

