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STELLINGENBLAD 

 

behorende bij het 

proefschrift van mr. M.B.F. Canisius, 

 

Uitkeringen aan aandeelhouders in het nieuwe BV-recht. 

Besluitvorming, vertegenwoordiging en vereenzelviging 

 

 

1. De Wet Flex-BV komt niet tegemoet aan de behoefte aan een duidelijk ontwikkelde 

rechtsvorm voor persoonsgebonden ondernemingen. 

 

2. De invoering van de Wet Flex-BV is een verschuiving van een institutionele naar een meer 

instrumentele beleving van de BV. 

 

3. De Wet Flex-BV kent een systeem van bestuurdersaansprakelijk als crediteurenbescherming.  

 

4. Het uitkeringsbesluit van de algemene vergadering is hét schoolvoorbeeld van een direct 

extern werkend besluit. 

 

5. Eenieder is bevoegd om tot betaalbaarstelling van het dividend over te gaan. 

 

6. Het goedkeuringsvereiste van artikel 2:216 lid 2 BW is een farce. 

 

7. Bij de beoordeling van de uitkeringen in de zin van artikel 2:216 lid 2 BW speelt het 

vennootschappelijk belang als zodanig geen rol. 

 

8. De uitkeringstest van artikel 2:216 BW dient zeer restrictief te worden uitgelegd. 

 

9. De nieuwe regeling van artikel 2:216 BW betekent geen verhoging van de advieskosten voor 

bestuurders.  

 



STELLINGENBLAD 

 

behorende bij het 

proefschrift van mr. R.E.H. Canisius, 

 

Uitkeringen aan aandeelhouders in het nieuwe BV-recht. 

Besluitvorming, vertegenwoordiging en vereenzelviging 

 

 

1. Toenemende maatschappelijke complexiteit leidt tot een minder pregnante rol van de 

klassieke dogmatiek van het vennootschapsrecht. 

 

2. Recente moderniseringsoperaties in het ondernemingsrecht leggen meer nadruk op het 

gedragsparadigma. 

 

3. Rechters passen het rollenonderscheid niet zuiver toe wanneer aandeelhouderschap en 

bestuurderschap zijn verenigd in één persoon: voortgaande rolverwarring dan wel 

vereenzelviging. 

 

4. In de rechtspraak wordt het concept van het direct extern werkende uitkeringsbesluit niet 

zuiver uitgevoerd. 

 

5. Als gevolg van codificatie van bestaande rechtspraak is het nieuwe artikel 2:216 lid 3 BW 

beperkt toepasbaar. 

 

6. Het wegvallen van het systeem van kapitaalbescherming noodzaakte de wetgever om 

bestuurders een instrument in handen te geven om ontoelaatbare uitkeringen te blokkeren.  

 

7. De invoering van het wettelijke goedkeuringsvereiste van artikel 2:216 lid 2 BW tast de direct 

externe werking van het uitkeringsbesluit niet aan.  

 

8. Goedkeuring in de zin van artikel 2:216 lid 2 BW is geen vertegenwoordigingshandeling. 

 

9. Bestuurders en accountants hoeven hun hoofd niet te breken over de voorzienbaarheid van 

mogelijke toekomstige verplichtingen.  
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