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Hoofdstuk 1 
INLEIDING* 
 
 
 
1.1 Aanleiding tot onderzoek 
 
Het Nederlandse ondernemingsrecht is voortdurend in beweging als gevolg van 
ontwikkelingen op nationaal en internationaal vlak, in het bijzonder ontwikkelingen 
binnen de E(E)G en later de EU. De modernisering van het BV-recht heeft lang op 
zich laten wachten. De Minister van Justitie leek te wachten op een herziening van 
de tweede EEG-richtlijn,1 waar de High Level Group of Company Law Experts  
onder leiding van Winter over rapporteerde.2 De Minister van Justitie zag zich  
ondertussen geconfronteerd met het fenomeen corporate mobility en de daarmee 
verband houdende invoering van meer flexibele rechtsvormen in andere ons omrin-
gende landen.3  
 
In het licht van een bredere moderniseringsoperatie van het Nederlandse vennoot-
schapsrecht vroegen de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Economische 
Zaken advies over de toekomst van de Nederlandse BV. De Expertgroep Vereen-
voudiging en Flexibilisering BV-recht, onder leiding van De Kluiver, inventariseer-
de de knelpunten en lacunes van het BV-recht zoals deze in de praktijk en literatuur 
werden ervaren.4 Het rapport pleit voor een grotere toegankelijkheid van de BV, 
meer inrichtingsvrijheid voor aandeelhouders en een meer economische benadering 
van kapitaalbescherming. Het thema kapitaal en vermogen vormde een wezenlijk 
onderdeel van het rapport.  
 
Kapitaalbeschermingsregels trachten het rendementsbelang van de aandeelhouders 
en het solvabiliteitsbelang van crediteuren in evenwicht te houden. De derde  
tranche, welke zag op kapitaalbescherming, van het wetsvoorstel voor de Wet  
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht heeft veel hoofdbrekens opgeleverd. Het 
ministerie van Economische Zaken heeft tot tweemaal toe opdracht gegeven aan het 
Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen om onderzoek te verrichten naar alter-
natieve oplossingen voor het te strenge kapitaalbeschermingsregime bij de BV en 
alternatieve systemen voor kapitaalbescherming bij de NV en BV.5 Na deze uitge-
breide rapporten presenteerde het Ministerie van Justitie het uiteindelijke wetsvoor-
stel.6 Het wetsvoorstel werd gepresenteerd als een pleidooi voor meer flexibiliteit en 
een verlichting van administratieve lasten voor ondernemers. 
                                                        
* Auteurs: Raymond Canisius & Maurice Canisius. 
1 Zie Richtlijn 77/91/EEG. 
2 Zie Rapport-Winter e.a. 2002. 
3 Zie in dit verband HvJ EG 9 maart 1999, zaak C-212/97, Jur. 1999 (Centros); HvJ EG 5 november 

2002, zaak C-208/00, Jur. 2002 (Überseering); HvJ EG 30 september 2003, zaak C-167/01, Jur. 
2003 (Inspire Art); HvJ EG 18 december 2008, zaak C-210/06, Jur. 2008 (Cartesio); en HvJ EG 
12/07/2012, zaak C-378/10, Jur. 2012 (Vale).  

4 Zie Rapport-De Kluiver e.a. 2004. 
5 Zie Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004 en Rapport-Boschma e.a. 2005. 
6 Zie Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 1-2 (Koninklijke boodschap; voorstel van wet). 
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Na een bewogen wetsgeschiedenis was op 1 oktober 2012 de invoering van de wet 
een feit.7 De regels van kapitaalbescherming van de BV zijn grondig herzien. Zo 
zijn onder andere vervallen: het minimumkapitaal;8 de bankverklaring bij storting in 
geld;9 de accountantsverklaring bij inbreng in natura;10 de Nachgründungsregeling;11 
het verbod op financial assistance;12 en de wettelijke bepalingen die golden bij ver-
mindering van kapitaal door bijvoorbeeld inkoop van aandelen,13 welke in de prak-
tijk moeilijk te hanteren waren.14 Voorts wordt meer ruimte geboden om afspraken 
te maken over het moment waarop de storting moet plaatsvinden. Met het groten-
deels vervallen van het kapitaalbeschermingsrecht verdwijnt ook het verschijnsel 
'beklemd vermogen', dat als onderdeel van het eigen vermogen van de vennootschap 
steeds aanwezig behoorde te zijn, en het begrip vrije ruimte, zijnde het verschil tus-
sen het eigen vermogen en het beklemd vermogen van de vennootschap.15 In het 
nieuwe BV-recht kunnen in beginsel steeds uitkeringen worden gedaan; zelfs uit-
keringen bij, of leidend tot, een negatief eigen vermogen zijn mogelijk.16  
 
De aandeelhouders als verschaffers van het risicodragend vermogen aan de vennoot-
schap beogen doorgaans een zeker rendement te behalen met hun investering. Arti-
kel 2:216 BW voorziet in de mogelijkheid om de in een bepaald boekjaar behaalde 
winst door de vennootschap aan haar aandeelhouders uit te keren. De uitkeringstest 
van artikel 2:216 BW vormt dé spil van het nieuwe systeem van crediteuren-
bescherming. Aan de drie wettelijke uitkeringsvormen, te weten: inkoop van eigen 
aandelen;17 terugbetaling van gestort kapitaal op aandelen;18 en uitkering van winst 
of reserves,19 worden in het herziene BV-recht dezelfde (hoofd-)vereisten gesteld. 
 
De nieuwe uitkeringstest houdt, kort gezegd, in dat de BV enkel uitkeringen mag 
doen na goedkeuring van het bestuur. Deze goedkeuring mag slechts worden gewei-
gerd indien door de uitkering de continuïteit van de vennootschap in gevaar komt.20 
Wanneer het bestuur het uitkeringsbesluit van de algemene vergadering goedkeurt 
en later blijkt dat de vennootschap niet meer kan voldoen aan haar opeisbare schul-
den, zijn de bestuurders (behoudens disculpatie) aansprakelijk. Daarnaast kunnen 
uitkeringsgerechtigden een terugbetalingsplicht hebben.21  
 
 

                                                        
7 Zie Stb. 2012, 299. 
8 Artikel 2:178 lid 2 (O)BW. 
9 Artikel 2:203 (O)BW. 
10 Artikel 2:204a lid 2 (O)BW. 
11 Artikel 2:204c (O)BW. 
12 Artikel 2:207c (O)BW. 
13 Artikel 2:207 (O)BW. 
14  Zie in dit verband paragraaf 4.2.2. 
15  Zie Schwarz 2012, p. 55. Opmerking verdient dat de wettelijke en statutaire reserves blijven bestaan. 
16 Zie over het vervallen van de verplichte kapitaalbeschermingsregels Schwarz 2012, p. 55-59. Anders 

Van Veen & Van der Zanden 2014, p. 29-40, waar zij met kracht betogen dat uitkeringen bij of  
leidend tot een negatief vermogen van de BV niet mogelijk zijn. 

17 Artikel 2:207 BW. 
18 Artikel 2:208 BW. 
19 Artikel 2:216 BW. 
20 Artikel 2:216 lid 2 BW. 
21 Artikel 2:216 lid 3 BW. 
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Het onderwerp van deze dissertatie, de nieuwe met aansprakelijkheid bestrafte uitke-
ringstest van artikel 2:216 BW, is een van de meest bediscussieerde onderwerpen 
van de Wet Flex-BV. De wetgever biedt voor bestuurders onvoldoende handvatten 
voor het uitvoeren van deze test. Volgens de wetsgeschiedenis en literatuur moeten 
bestuurders te allen tijde rekening houden met alle mogelijke veranderende omstan-
digheden na vaststelling van de jaarrekening.22 Bestuurders moeten deze omstandig-
heden betrekken bij het nemen van het goedkeuringsbesluit indien dit de continuïteit 
van de vennootschap in gevaar kan brengen. De onduidelijkheid hieromtrent maakt 
de positie van bestuurders onzeker en leidt tot de vraag of de herziene regeling een 
verzwaring van de taak en aansprakelijkheid van het bestuur betekent.23 In de 
rechtspraktijk moet de uitkeringstest zijn weg vinden, waarbij het bestaande  
aansprakelijkheidsregime voor ontoelaatbare dividenduitkeringen een belangrijke 
rol zal spelen.24  
 
Het in het Nederlandse vennootschapsrecht geldende uitgangspunt dat de algemene 
vergadering besluit over het vaststellen van de jaarrekening en het doen van uitke-
ringen, lijkt op gespannen voet te staan met het nieuwe artikel 2:216 BW. De nieu-
we uitkeringstest lijkt de bestaande verdeling van bevoegdheden binnen de vennoot-
schap, door toekenning van bevoegdheden aan het bestuur ten koste van de algeme-
ne vergadering, aan te tasten. Met andere woorden is de vraag: raakt de nieuwe  
regeling van artikel 2:216 BW de dualistische structuur van de BV? Meer in het 
bijzonder vragen wij ons af wat de rol van bestuurders is bij dividenduitkeringen aan 
aandeelhouders of andere winstgerechtigden onder het oude en nieuwe systeem. In 
deze context speelt ook de vraag hoe de nieuwe regeling van het tegenstrijdig  
belang, zoals vervat in artikel 2:239 lid 6 BW, zich verhoudt tot het goedkeurings-
vereiste van het bestuur. Mede gezien het bestaande aansprakelijkheidsregime  
vragen wij ons verder af wat de functie is van de nieuwe uitkeringstest van artikel 
2:216 BW. Daarnaast rijst de vraag hoe deze met aansprakelijkheid bestrafte test 
dient te worden toegepast. Al deze en andere vragen vormen de aanleiding voor dit 
onderzoek. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
22  Zie in dit verband Kamerstukken I 2011/12, nr. E (nadere memorie van het antwoord), p. 7-9, waar 

wordt gesproken over een materiële toets. Zie ook Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 
2013/207 en Buijn & Storm 2013, p. 74. 

23  Zie in dit verband de volgende reactie van VNO-NCW op het consultatiedocument 'vereenvoudiging 
en flexibilisering BV-recht derde tranche': 'Het ontwerp zoekt daarvoor de ruimte in een verzwaring 
van aansprakelijkheid van bestuurders en medebeleidsbepalers voor het doen van niet gerechtvaar-
digde uitkeringen.' Zie ook Mulder (FD) 2007; Buijn 2007, paragraaf 16; en Van Veen 2013, para-
graaf 8. Anders Lennarts 2007, paragraaf 5 en Boschma & Schutte-Veenstra 2011, paragraaf 4.  

24 Wij achten verdedigbaar dat onzorgvuldig handelen van bestuurders bij het verlenen van goedkeu-
ring in de zin van het nieuwe artikel 2:216 lid 2 BW onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:9 
BW kan opleveren of kwalificeert als kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW 
en extern een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW).  
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1.2 Onderzoeksonderwerp en -vragen 
 
Dit onderzoek richt zich op de uitleg van de nieuwe, met bestuurdersaansprakelijk-
heid gesanctioneerde, uitkeringstest van artikel 2:216 BW. Daarbij staat centraal wat 
de rol van de bestuurder is in het traject rondom dividenduitkeringen. Het Onder-
zoek is opgezet vanuit het perspectief van de bestuurder van de vennootschap.  
De hoofdvragen van dit onderzoek zijn: 
 
1. Hoe dient het uitkeringsbesluit van de algemene vergadering van vóór de 

invoering van de Wet Flex-BV te worden gekwalificeerd met het oog op: 
a. het wettelijk uitgangspunt dat winst de aandeelhouders ten goede 

komt; en 
b. de vertegenwoordiging van de vennootschap.  

2. Hoe wordt in de rechtspraktijk omgesprongen met de dogmatische grond-
slag van het uitkeringsbesluit? 

3. Wat betekent de invoering van het nieuwe artikel 2:216 BW voor de kwali-
ficatie van het uitkeringsbesluit en de daarmee samenhangende vertegen-
woordiging van de vennootschap?  

4. Hoe dient de nieuwe uitkeringstest te worden uitgelegd met betrekking tot: 
a. het toepassingsbereik van artikel 2:216 BW; en 
b. de mogelijke uitdijende aansprakelijkheid van bestuurders. 

 
Bij de beantwoording van de hoofdvragen spelen de vennootschapsrechtelijke  
leerstukken van besluitvorming, vertegenwoordiging en vereenzelviging een belang-
rijke rol. De hoofdvragen raken ook de basisstructuur van de BV, waarbij de instru-
mentele visie en de institutionele beleving van de BV een rol spelen.  
 
1.3 Relevantie van onderzoek 
 
De ingrijpende herziening van Boek 2 BW, die het oude kapitaalbeschermingsregi-
me op de schop heeft genomen, heeft veel pennen in beweging gebracht. Menig  
auteur heeft gedurende het wetgevingsproces en daarna kritiek geuit op de wijzigin-
gen. Deze kritiek concentreerde zich met name rond de nieuwe uitkeringstest van 
artikel 2:216 BW. Verscheidene auteurs verwachten dat artikel 2:216 BW als grond-
slag voor bestuurdersaansprakelijkheid in de rechtspraak een belangrijke rol gaat 
spelen.25 De nieuwe uitkeringstest roept veel vragen op.  
 
De wetsgeschiedenis en bestaande literatuur lijken weinig consistent wat betreft 
beantwoording van de vraag of het herziene artikel 2:216 BW voor gebruikers  
voldoende goed hanteerbaar en werkbaar is. Te lichtvaardig wordt omgesprongen 
met de vraag of de uitkeringstest geen verzwaring van de taak en aansprakelijkheid 
van het bestuur inhoudt. Daarnaast wordt geen goed overzicht geboden van de  
verschillende opvattingen over de horizon die bij het verrichten van de uitkeringstest 
in acht moet worden genomen.26 Voorts ontbreekt overeenstemming in de literatuur 

                                                        
25  Zie Assink e.a. 2011, p. 15. 
26  Zie in dit verband Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 71, waar de 

minister spreekt over een tijdshorizon van een jaar, die in bepaalde gevallen ook langer kan zijn. Zie 
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over de herkomst, inhoud en juridische grondslag van de aansprakelijkheidsmaatstaf 
van artikel 2:216 BW. De samenleving is niet gediend met onduidelijke regelgeving 
die ondernemers stimuleert om telkens de voorkeur te geven aan risicomijdende 
beslissingen die een remmend effect hebben op de economische ontwikkeling.  
Bovendien blokkeren dergelijke regels de overstap van werknemerschap naar zelf-
standig ondernemerschap.27  
 
Naast de wetenschappelijke aspecten zijn met name de praktische aspecten van  
belang vanwege de onbekendheid van de uitwerking van de nieuwe regeling van 
artikel 2:216 BW. Het feit dat voorgaande vragen niet of slechts in de marge worden 
beantwoord, is opmerkelijk nu in de rechtspraktijk juist een grote behoefte bestaat 
aan duidelijkheid omtrent de toepassing van de nieuwe uitkeringstest. De maat-
schappelijke en sociale relevantie van duidelijkheid omtrent de toepassing van de 
uitkeringstest blijkt uit het feit dat de BV een van de meest gebruikte rechtsvormen 
binnen de MKB-sector is.28 Deze sector is de motor van de Nederlandse economie, 
biedt werk aan honderdduizenden en is een bron van innovatie en nieuwe ideeën. 
Het bieden van een solide juridische basis aan de MKB-sector, zou naar onze  
mening moeten gelden als een van de doelstellingen van het BV-recht. 
 
Daarnaast heeft de profileringsgedachte van Nederland als hét vestigings- en onder-
nemingsland te gelden als een van de belangrijkste stimulansen voor de modernise-
ring van ons BV-recht.29 De vraag is of de uitkeringstest, onder de aanname dat deze 
leidt tot een verhoogd aansprakelijkheidsrisico voor bestuurders, niet een afschrik-
wekkend effect heeft op buitenlandse investeerders, waarbij voorts, als opgemerkt, 
van belang is dat bestuurders, uit angst voor aansprakelijkheid, wellicht zullen  
handelen uit defensieve overwegingen, hetgeen zand in de motor van de economie 
strooit.30 Daarnaast zullen bestuurders trachten hun aansprakelijkheidsrisico's zoveel 
mogelijk te beperken door het afsluiten van een verzekering, het bedingen van  
vrijwaringen van de aandeelhouders en het inwinnen van extern advies voorafgaand 
aan de uitkering. De beoogde lastenverlichting lijkt op deze wijze te ontaarden in 
een feitelijke lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Deze tendens is naar onze 
mening overdreven, omdat de aansprakelijkheidsrisico's voor bestuurders bij ontoe-
laatbare uitkeringen, anders dan de wettekst, parlementaire geschiedenis en litera-
tuur doen vermoeden, beperkt zijn. 
 
Met dit onderzoek willen wij bijdragen aan de juridische kennisontwikkeling rond-
om het herziene Boek 2 BW. Wij trachten de leemtes en onduidelijkheden rond de 
vernieuwde uitkeringstest in te vullen en relevante verbanden te leggen met andere 
leerstukken dan wel bewegingen in de rechtspraak. De resultaten van dit onderzoek 
zijn van groot maatschappelijk belang. Inzicht wordt geboden in de toepasbaarheid 
en de uitvoering van de nieuwe uitkeringstest van artikel 2:216 BW, waarmee hand-

                                                                                                                                  
ook Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 10, waar de 
minister stelt dat de eerder genoemde periode van één jaar geen harde regel is, maar een uitgangspunt 
bij de toepassing van artikel 216 lid 2 BW. 

27  Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 763, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 9-10. 
28  Zie in dit verband CBS 2012. 
29  Zie in kritische zin hierover Subnel (FD) 2012. 
30  Zie in dit verband Kroeze (oratie Rotterdam) 2006, paragraaf 6, 7 en 8. 
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vatten worden gegeven voor rechters, bestuurders en externe deskundigen (zoals 
accountants en juridisch adviseurs). Hiermee wordt getracht de bestaande rechtson-
zekerheid weg te nemen.  
 
1.4 Onderzoeksmethode 
 
Dit onderzoek gaat uit van het in Nederland geldende recht. Voor dit onderzoek is 
als onderzoeksmethode gekozen voor een literatuur- en jurisprudentieonderzoek. 
Een uitgebreide behandeling van het uitkeringsbesluit van de algemene vergadering 
van vóór de inwerkingtreding van de Wet Flex-BV leidt tot bepaalde dogmatische 
uitgangspunten. Zij vormen de basis voor een analyse van de knelpunten en ondui-
delijkheden van de nieuwe regeling van artikel 2:216 BW, waarvoor dit onderzoek 
een oplossing tracht te bieden. Mede aan de hand van de wetsgeschiedenis, literatuur 
en jurisprudentie wordt beoordeeld hoe deze uitgangspunten op een juiste wijze 
kunnen worden toegepast en wat de bedoeling van de wetgever is met de invoering 
van de nieuwe uitkeringstest. 
 
1.5  Plan van behandeling  
 
De opzet van dit onderzoek is als volgt. In hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 4  
worden de voorgeschiedenis, de discussies en opvattingen in de literatuur en parle-
mentaire geschiedenis betreffende het uiteindelijke vervallen van het oude systeem 
van kapitaalbescherming bij de BV geschetst. Hoofdstuk 5 tot en met 7 vormen de 
kern van dit onderzoek. In deze hoofdstukken wordt uitgebreid ingegaan op het oude 
en nieuwe artikel 2:216 BW en de toepassing hiervan, waarbij de besluitvorming en 
de vertegenwoordiging van de vennootschap een belangrijke rol spelen. Hoofdstuk 8 
vormt het sluitstuk van dit onderzoek.  
 
In hoofdstuk 2 staat de vraag centraal hoe de flexibiliseringsgedachte hét symbool 
voor de modernisering van het ondernemingsrecht is geworden. Aan de hand van 
een drietal kernbegrippen: evolueren, faciliteren en internationaliseren, wordt in 
vogelvlucht inzichtelijk gemaakt wat het kernthema flexibiliteit betekent en daarmee 
wordt verklaard hoe het een aandachtsgebied op de politieke agenda werd. Duidelijk 
wordt gemaakt waarom diverse moderniseringsoperaties aan het begin van deze 
eeuw in gang zijn gezet. In hoofdstuk 3 wordt stilgestaan bij de katalysatoren van de 
Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht; één van deze operaties. Waar  
nodig worden deze met elkaar in verband gebracht. De volgende beweegredenen 
worden in dit hoofdstuk behandeld: (i) minder dwingend en meer regelend recht; (ii) 
meer vrijheid van inrichting voor aandeelhouders; (iii) modificatie ten behoeve van 
rechtszekerheid en vermindering van administratieve lasten; (iv) inspelen op de  
behoefte van de hedendaagse, nationale en internationale praktijk; (v) aansluiten bij 
ontwikkelingen in internationaal perspectief; en (vi) evenwichtige crediteuren-
bescherming. In hoofdstuk 4 wordt stilgestaan bij één van de drie hoofdonderwerpen 
van het wetsvoorstel, namelijk de vermogens- en crediteurenbescherming; de derde 
tranche van het wetsvoorstel. Dit wordt op hoofdlijnen behandeld. Inzichtelijk wordt 
gemaakt hoe het oude systeem van kapitaalbescherming eruit zag, welke bezwaren  
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bestonden en welke wijzigingen hebben geleid tot het nieuwe systeem van crediteu-
renbescherming. Bij de bespreking van het oude systeem wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de regels met betrekking tot het bijeenbrengen en bijeenhouden van 
vermogen.  
 
In hoofdstuk 5 staat de kwalificatie van het uitkeringsbesluit en het traject rondom 
dividenduitkering van vóór 1 oktober 2012 centraal. Om te komen tot kwalificatie 
van het uitkeringsbesluit wordt stilgestaan bij het wettelijke uitgangspunt dat de 
winst de aandeelhouders ten goede komt, waarbij eveneens aandacht wordt besteed 
aan afwijking van dit uitgangspunt. Het leerstuk van besluitvorming en vertegen-
woordiging wordt in dit verband uitvoerig behandeld. Hierbij wordt een overzicht 
geboden van de verschillende soorten besluiten van de vennootschap. Bij dit over-
zicht wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds besluiten met interne werking, 
te weten: interne besluiten en indirect extern werkende besluiten, en anderzijds  
besluiten met (direct) externe werking. Bij deze laatste categorie van besluiten wordt 
uitgebreid ingegaan op de discussies en opvattingen in de parlementaire geschiede-
nis, literatuur en jurisprudentie hieromtrent. Aan het einde van het hoofdstuk wordt 
het uitkeringsbesluit gekwalificeerd en wordt het traject rondom dividenduitkerin-
gen onder oud recht geanalyseerd. Hiermee wordt een antwoord gegeven op de  
eerste hoofdvraag; hoe het uitkeringsbesluit van de algemene vergadering van vóór 
de invoering van de wet Flex-BV dient te worden gekwalificeerd. Vervolgens wordt 
in hoofdstuk 6 bezien hoe met de dogmatische grondslag van het uitkeringsbesluit 
wordt omgesprongen in de rechtspraak. In dit kader worden de uitspraken inzake 
Nimox, Reinders Didam en de post Reinders Didam-rechtspraak uitvoerig geanaly-
seerd.31 Zo wordt een antwoord gegeven op de tweede hoofdvraag. 
 
Hoofdstuk 7 staat in het teken van de nieuwe uitkeringstest van artikel 2:216 BW. 
Daarin wordt eerst een algemene uitleg gegeven over het nieuwe artikel en de  
totstandkoming hiervan. Voorts wordt bezien in hoeverre het oude wettelijke  
uitgangspunt dat de winst de aandeelhouders ten goede komt, is verlaten. Vervol-
gens wordt gekeken naar de kwalificatie van het uitkeringsbesluit, waarbij de bedoe-
ling van de wetgever en het goedkeuringsbesluit van het nieuwe artikel 2:216 BW 
een belangrijke rol spelen. Meer in het bijzonder wordt stilgestaan bij de vraag wat 
de bedoeling van de wetgever is geweest met de invoering van het goedkeurings-
vereiste en wat dit vereiste betekent voor de kwalificatie van het uitkeringsbesluit 
onder het nieuwe recht. Zo wordt een antwoord gegeven op de derde hoofdvraag. 
Vanuit de kwalificatie van het uitkeringsbesluit geredeneerd, wordt vervolgens  
gekomen tot een passende interpretatie van de nieuwe wettelijk verankerde uit-
keringstest. Het toepassingsbereik van het nieuwe artikel 2:216 BW en de mogelijk 
uitdijende bestuurdersaansprakelijkheid hebben als leidraad te dienen bij de beant-
woording van de vierde hoofdvraag. Het sluitstuk van dit onderzoek is hoofdstuk 8. 
Daarin wordt een samenvatting gegeven, de conclusies van het onderzoek geformu-
leerd en een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot de toepassing en uitleg 
van de nieuwe uitkeringstest. 
 

                                                        
31  Zie HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 (Nimox) en Hof Arnhem 19 februari 2002, LJN AD9640, 

JOR 2002/56 (Reinders Didam). 



HOOFDSTUK 1 

8 

Auteurs hebben aan de samenwerking in het kader van dit boek als volgt invulling 
gegeven. Hoofdstukken 3 en 5 evenals paragraaf 7.6 tot en met 7.8 zijn geschreven 
door Maurice Canisius, de hoofdstukken 2 en 6 alsook de paragrafen 7.1 tot en met 
7.5 zijn geschreven door Raymond Canisius. Beide auteurs hebben de hoofdstukken 
1, 4 en 8 gezamenlijk geschreven en hebben tezamen zorg gedragen voor de samen-
hang van het geheel. 
 
1.6 Tot slot 
 
Dit onderzoek betreft een nationaalrechtelijk onderzoek. Rechtsvergelijking of  
vragen van internationaal privaatrecht komen niet aan de orde. Wel wordt in hoofd-
stuk 3 kort stil gestaan bij de ontwikkeling van flexibele rechtsvormen in de ons 
omringende landen. Alleen het BV-recht kent sinds 1 oktober 2012 een met  
aansprakelijkheid gesanctioneerde uitkeringstest. Daarom beperkt het onderzoek 
zich tot de BV. 
 
Auteurs hebben het onderzoek afgesloten op woensdag 1 oktober 2014. Nadien  
verschenen literatuur en jurisprudentie zijn slechts incidenteel verwerkt. 
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Hoofdstuk 2 
DE FLEXIBILISERINGSGEDACHTE ALS SYM-
BOOL VOOR MODERNISERING VAN HET  
ONDERNEMINGSRECHT* 
 
 
 
2.1 Inleiding 
 
Sinds de invoering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in 
19711 is het vennootschapsrecht aan golven van ontwikkeling onderhevig.2 Deze 
ontwikkelingsgolven zijn nader te verklaren aan de hand van de steeds complexer 
wordende maatschappij. Om de ontwikkelingen in en de aanpassingen van het  
ondernemingsrecht beter te begrijpen, dient mijns inziens te worden stilgestaan bij 
de onderliggende structuren en bewegingen binnen de Nederlandse samenleving en 
daarbuiten. Voorts is bezinning op de grondslagen van het ondernemingsrecht  
noodzakelijk.3 Raaijmakers waarschuwt voor de gevolgen van het nalaten hiervan: 

'Verzuimen wij dit dan varen wij zonder radar en kompas in dichte mist en bepaalt 
slechts het lot de vaart en afloop van onze reis.'4  

 
De tendens in het vennootschapsrecht van de afgelopen decennia is het streven naar 
vrijheid.5 Deze trend past binnen een ontwikkeling richting autonomie in het alge-
mene privaatrecht. Autonomie kent verschillende aspecten, zoals de vrijheid van 
partijen om de samenwerking te regelen en het kiezen van een eigen rechtsstelsel dat 
van toepassing wordt verklaard op het samenwerkingsverband.6 Het kernthema bij 
het streven naar vrijheid in het vennootschapsrecht is flexibiliteit, waarbij de nadruk 
ligt op meer autonomie van partijen. Flexibiliteit doet recht aan de maatschappelijke 
werkelijkheid.7 Centraal binnen de begripsomschrijving van flexibiliteit staat de  
potentie tot aanpassing aan veranderende omstandigheden. Bij flexibiliteit in een 
juridische context ligt de nadruk veeleer op de behoefte van de gebruiker. Om  
tegemoet te komen aan de diversiteit van de steeds veranderende behoeften van  

                                                        
* Auteur: Raymond Canisius. 
1 Wet van 3 mei 1971, Stb. 1971, 286. 
2 Zie in dit verband Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/5-12, waarin zij vijf wetgevings-

golven onderscheiden, te weten: (i) de periode rondom 1971 (invoering van de BV, structuurregeling, 
regeling van jaarrekening, SER-Fusiecode en de WOR); (ii) de wijzigingen vanaf 1976 tot circa 2000 
(invoering Boek 2 BW, derde anti-misbruikwet, uitkoopregeling, geschillenregeling en Boeken 3, 5 
en 6 BW); (iii) de periode 2000 tot en met 2010 (vooral aandeelhoudersrechten en corporate gover-
nance); (iv) de periode 2011 tot heden (afschaffing van het preventief toezicht en invoering van de 
Wet Flex-BV, Wet aanpassing Enquêterecht en Wet Bestuur & Toezicht); en (v) er lijkt een vijfde 
golf te ontstaan vanwege de plannen tot wijziging van het NV-recht. 

3 Vgl. Timmerman (oratie Leiden) 2005, paragraaf 1 en Raaijmakers 2004, p. 951-952.  
4 Zie Raaijmakers 2004, p. 952. 
5  Zie in dit verband Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/12. 
6 Zie in dit verband Smits 2011 en Smits 2010. In deze artikelen houdt Smits een pleidooi voor meer 

keuzevrijheid van private actoren bij het bepalen van welk recht op hen toepassing is. 
7 Dit blijkt onder andere uit Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 9 (nota bruikbare rechtsorde) en 

Kamerstukken II 2003/04, 29 752, nr. 2 (nota modernisering ondernemings- en vennootschapsrecht). 
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gebruikers dient het vennootschapsrecht flexibel te zijn ingericht. Flexibiliteit wordt 
vaak in verband gebracht met vereenvoudiging.8 Gesteld kan worden dat flexibilise-
ring leidt tot vereenvoudiging. Deze stelling behoeft echter nuancering. Binnen het 
recht kennen vereenvoudiging en flexibilisering een dubbele doelstelling: een een-
voudige regel kan inflexibel zijn en flexibiliteit kan soms alleen in de hand worden 
gewerkt door regels complexer te maken of door nieuwe aanvullende regels te intro-
duceren.9 
 
In dit hoofdstuk zullen veranderingen in omgeving, tijdgeest en denken die zorgen 
voor een wisseling van paradigma’s binnen het (ondernemings-)recht, niet buiten 
beschouwing blijven.10 Deze veranderingen kunnen de transities van het onder-
nemingsrecht nader verklaren en tonen aan dat het doctrinaire systeem een andere  
inkleuring krijgt. In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij externe/autonome ontwikke-
lingen die leiden tot veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht. Aan de 
hand van een drietal kernbegrippen: evolueren (paragraaf 2.2); faciliteren (paragraaf 
2.3); en internationaliseren (paragraaf 2.4) maak ik in vogelvlucht inzichtelijk wat 
het kernthema flexibiliteit betekent en verklaar ik daarmee hoe het een aandachts-
gebied op de politieke agenda is geworden. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een 
conclusie (paragraaf 2.5). 
 
2.2 Evolueren  
 
Het recht reageert voortdurend op maatschappelijke veranderingen en problemen.11 

Recht en maatschappij zijn interactief: het recht absorbeert in zekere zin de maat-
schappelijke werkelijkheid en werkt daarna weer terug op de maatschappij.12 De 
Minister van Justitie stelt dat wetgeving het product is van een dynamische interac-
tie tussen burgers en overheid en dat wetgeving een voorwaarde is voor maatschap-
pelijke ontwikkeling.13  

 

                                                        
8 Illustratief in dit verband is de volledige titel van de Wet Flex-BV: 'Wet vereenvoudiging en flexibi-

lisering van het bv-recht'. 
9  Vgl. Van Duuren (preadvies) 2006, p. 36. 
10 Zie Timmerman 2005 (oratie Leiden), p. 4. 
11 Zie in dit verband Van Ommen Kloeke (Diss. Groningen) 1946, hoofdstuk 2, waarin hij beschrijft dat 

het klassieke beginsel vrijheid van beroep en bedrijf in tegenstelling tot andere grondrechten niet be-
stand bleek tegen de drang van nieuwe behoeften en denkbeelden. Zie ook Timmerman (oratie Rot-
terdam) 2009, p. 4-5, waar hij stelt dat beginselen, het fundament van het nu geldende ondernemings-
recht, meebewegen met de tijd. Volgens hem bestaan geen los van de praktijk staande abstracte  
beginselen. Timmerman citeert in dit verband de lijfspreuk van James William: 'Damn the absolute!', 
absolutes, he believes, imprison or paralyze the mind.' Zie eveneens Rijnhout e.a. 2013, p. 1, waar zij 
veranderingen in de juridische omgang met schade geleden door arbeidsongevallen na de industriële 
revolutie, als een oud maar zeer herkenbaar voorbeeld gebruiken voor bewegingen binnen het aan-
sprakelijkheidsrecht als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en problemen. Zie meer uitge-
breid Trubek 1972, p. 1-50 en Saguy & Stuart 2008, p. 149-164. 

12 Zie Hoekema & Van Manen 2000, p. 4-5, waar zij voorts terecht opmerken dat bij verzet vanuit het 
recht en de juridische professie het zo kan zijn dat het recht niet wordt aangepast. 

13 Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 9 (nota bruikbare rechtsorde), p. 2. Zie ook Trubek 1972, p. 
5, waar hij het recht beschouwd als een instrument om verschillende maatschappelijke doeleinden te 
bereiken.  
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Veel grote internationaal opererende Nederlandse ondernemingen zijn van oudsher 
familievennootschappen, zoals Heineken, C&A, Van der Valk, Blokker en SHV. De 
vennootschapsorganen van deze ondernemingen (algemene vergadering, bestuur en 
eventueel raad van commissarissen) waren nauw met elkaar verweven. Onderne-
mers en werknemers brachten toentertijd hun gehele werkzame leven veelal door bij 
één bedrijf. Voor het aantrekken van financieringen en het benoemen van bestuur-
ders werd vaak een beroep gedaan op kringen rond de familie. De authenticiteit van 
deze familievennootschappen is het gevolg van de destijds sterke sociale cohesie 
binnen de samenleving: het gezamenlijke belang diende te prevaleren boven het 
individuele belang en men vertrouwde op de sturende kracht van de samenleving. 
Handelen in strijd met gedeelde normen werd maatschappelijk bestraft door versto-
ting uit de gemeenschap.14 
 
Tot en met de jaren zestig van de vorige eeuw werd de samenleving gekenmerkt 
door verzuiling. Onder verzuiling wordt verstaan de opdeling van de maatschappij 
op grond van geloofsovertuiging en/of sociaal-maatschappelijke opvattingen.  
Tussen individuen van verschillende zuilen was nauwelijks sprake van contact.15 De 
verzuiling maakte in de jaren zestig en zeventig gaandeweg plaats voor een culturele 
revolutie. De technologie schreed voort en door de ontwikkeling van de massamedia 
durfden mensen buiten hun levensbeschouwelijke kader te treden. Geleidelijk  
werden burgers mondiger, het geloof in de sturende kracht van de samenleving en 
kerk nam af en de samenleving democratiseerde. Mensen gingen meer onderwijs 
genieten, werden mobieler en kregen de beschikking over steeds meer informatie; 
burgers kregen een bredere kijk op de werkelijkheid.16 
 
In de zestiger en zeventiger jaren is het functionele denken opgekomen. In de func-
tionele benadering van het recht staan juridische begrippen nooit op zichzelf, maar 
dienen deze geplaatst te worden in de maatschappelijke context en zijn deze instru-
ment voor het bereiken van juridische doeleinden. Het functionele denken stimu-
leerde de ondernemingsrechtelijke benadering. Binnen deze benadering staat de 
vennootschap in functie van de onderneming en dient het vennootschapsrecht te zijn 
gericht op de realiteit van de onderneming.17 Deze ondernemingsrechtelijke benade-
ring manifesteerde zich bijvoorbeeld in de ontwikkeling van het vennootschappelijk 
belang. Commissarissen en bestuurders dienen zich bij de vervulling van hun taak te 
richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onder-
neming.18  

 

                                                        
14 Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 752, nr. 2 (nota modernisering ondernemings- en vennootschaps-

recht), p. 3-7.  
15 Zie in dit verband Lijphart 1990, p. 27-46 en Stuurman (diss. Groningen) 1983, p. 58-94. 
16 Zie in dit verband SER 69/14, p. 5-6 en Felling e.a. 2000, p. 18-24. 
17 Zie in dit verband Timmerman (oratie Leiden) 2005, paragraaf 2 onder b, waarin hij opmerkt dat 

binnen deze benadering vooral in het tot stand brengen van nieuwe structuren wordt gedacht en min-
der aandacht wordt besteed aan de vraag hoe mensen van vlees en bloed zich binnen deze structuren 
dienen te gedragen.  

18 Zie in dit verband HR 1 april 1949, NJ 1949, 465 (Doetinchemse ijzergieterij), welk arrest later is 
gecodificeerd in artikel 2:140/250 lid 2 BW en 2:219/239 lid 5 BW.  
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Sinds de jaren zestig wordt de tijdgeest gekenmerkt door individualisering en mate-
rialisme. Deze ontwikkelingen zorgden voor een sterke afname van sociaal strakke 
structuren.19 Bij de materialistische en individualistische tijdgeest past een economi-
sche benadering van het recht. Bestuurders zijn vooral geneigd hun eigen belang na 
te streven boven dat van de aandeelhouders. Aan deze zelfverrijking van bestuurders 
wilde Amerikaanse hoogleraren met behulp van economische theorieën iets doen. 
Het vertrekpunt in deze theorieën is dat binnen ondernemingen aandeelhouders 
(principals) de baas zijn. Bestuurders (agents) worden als verlengstuk van de aan-
deelhouders beschouwd.20 In de economische benadering is het Angelsaksische  
shareholder-model geworteld, waarbij waardemaximalisatie voor aandeelhouders 
centraal staat.21 
 
De geïndividualiseerde maatschappij bracht met zich dat burgers zich meer wilden 
laten gelden. Zo nam de foutentolerantie sterk af omdat burgers hardop hun mening 
gingen uiten over ondernemerschap.22 Opmerking verdient dat de appreciatie van de 
maatschappelijke functie van het ondernemen van grote invloed is op de intentie en 
kwantiteit waarmee de overheid regels introduceert.23 Verder eiste en kreeg de maat-
schappij meer transparantie met als gevolg dat regels voor financiële verslaglegging 
werden aangescherpt. Daarnaast zijn ondernemers door een toename van beschik-
bare informatie over de vennootschap gemakkelijker aan te spreken door derden.24 
 
Voorts werden burgers zich meer bewust van elementaire beginselen als erkenning 
van eigendom en burgerlijke contractsvrijheid. Dit bewustzijn bracht met zich dat 
burgers een zo groot mogelijke vrijheid wilden genieten bij het te gelde maken van 
hun (grond)rechten binnen de samenleving, in het bijzonder het recht op zelfont-
plooiing.25 De overheid deed in toenemende mate een beroep op eigen verantwoor-
delijkheid (zelfredzaamheid en zelfzorg) van haar burgers. Raaijmakers verwoordt 
deze tendens als volgt: 'Zorg van de wieg tot het graf en gecodificeerde solidariteit 
maakten plaats voor een ik-gericht consumentisme, maar ook voor risicobesef  
omtrent baan en pensioen.'26 De overheid dient enerzijds het recht op zelfontplooiing 
proactief te bevorderen, en anderzijds dient zij randvoorwaarden te scheppen waar-
binnen deze vrijheden kunnen worden uitgeoefend.27 
 
Steeds meer mensen wilden hun eigen risico's beperken en startten een onderneming 
om primaire zekerheden als een baan en pensioen zoveel mogelijk veilig te stellen. 
Deze verschuiving van werknemerschap naar zelfstandig ondernemerschap werd 

                                                        
19 Zie in dit verband Felling e.a. 2000, p. 18-24. 
20 Zie in dit verband Timmerman (oratie Leiden) 2005, paragraaf 2 onder c. Zie meer uitgebreid over de 

principal-agent theory Wolf (dissertatie Maastricht) 2013, p. 159-162. 
21 Zie in dit verband De Lange & Van der Veld 2010, p. 94. 
22 Deze ontwikkeling werd gevoed door negatieve berichtgeving van de media over grote boekhoud-

schandalen, zoals RSV, OGEM, World Online en ENRON. Zie in dit verband Assink 2010, inleiding 
en paragraaf 3.2.  

23 Zie Raaijmakers 2006, p. 794. Illustratief in dit verband is de invoering van antimisbruikwetgeving in 
het begin van de jaren tachtig.  

24 Zie Assink 2010, p. 4. 
25 Zie in dit verband Raaijmakers 2006, p. 793-794. 
26 Zie Raaijmakers 2012, p. 116. 
27 Zie Raaijmakers 2006, p. 793. 
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niet bevorderd vanuit het vennootschapsrecht, omdat het vennootschapsrecht zich 
kenmerkte door overwegend dwingend recht. Dit had tot gevolg dat voor meerper-
soonsvennootschappen28 het aantal aan de statuten parallel lopende overeenkomsten 
tussen de aandeelhouders groeide.29 Daarnaast vond een ontwikkeling plaats van een 
contractuele opvatting naar een institutionele opvatting. De contractuele opvatting 
duidt op een contractuele band tussen de aandeelhouders ter oprichting en beheer 
van de BV ('maatschapsachtige structuren'), waarbij de aandacht hoofdzakelijk lijkt 
uit te gaan naar de aandeelhouders.30 In hoofdzaak komt deze opvatting neer op het 
feit dat de bevoegdheden van het bestuur oorspronkelijk voortvloeiden uit een over-
eenkomst tussen de aandeelhouders, welke overeenkomst de kapitaalvennootschap 
vormde. In het huidige tijdsgewricht lijkt de nadruk juist te liggen op flexibiliteit 
c.q. inrichtingsvrijheid van de oprichters/aandeelhouders om hun samenwerkings-
verband vorm te geven. In deze zin kan worden gesteld dat een zekere verschuiving 
in het denken is opgetreden waarbij de BV minder als institutioneel fenomeen, en 
meer als instrument ten dienste van het economisch streven van de eigenaar dan wel 
de aandeelhouders wordt gezien.31 Binnen de institutionele opvatting wordt de ven-
nootschap niet gezien als een contract, maar als een los van de aandeelhouders 
staande entiteit. Deze zelfstandige entiteit ontwikkelt zich los van haar oprichters en 
onder omstandigheden ook van haar kapitaalverschaffers. Deze entiteit wordt be-
heerst door eigen regels die voortvloeien uit de vennootschap zelf en die onder meer 
inhouden een door de AV te respecteren scheiding tussen ownership and control.32 
Daarnaast wordt met de institutionele opvatting een vermaatschappelijking van de 
BV bedoeld, waardoor de aandacht van de aandeelhouders in zekere mate verschuift 
naar het bestuur dat het ruimere belang van de aan de vennootschap verbonden  
onderneming in acht had te nemen.33 Dit sloot niet goed aan bij de maatschappelijke 
werkelijkheid die zich kenmerkte door een steeds groter wordende behoefte aan 
vrijheid.34  
 
De institutionalisering van de kapitaalvennootschappen, waarbij positie en  
controlemogelijkheden van stakeholders zijn versterkt, vond zijn weerslag in het 
Rijnlandse model.35 In dit model dient de ondernemer naast de belangen van de  

                                                        
28  Onder 'meerpersoonsvennootschappen' versta ik vennootschappen waarbij meer dan één aandeelhou-

der is betrokken.  
29 Zie in dit verband Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 4, waar wordt gesteld dat onder het (O)BW 

noodzakelijkerwijs veel afspraken met betrekking tot onderlinge samenwerking in aandeelhouders-
overeenkomsten moesten worden vastgelegd, omdat de wet een statutaire regeling op dit punt niet 
toeliet.  

30 Zie De Lange & Van der Veld 2010, p. 93-94.  
31  Zie in dit verband Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 3; Rapport-

De Kluiver e.a. 2004, p. 2; en Barneveld 2009 (ii), p. 232. Zie meer uitgebreid Van Schilfgaar-
de/Winter/Wezeman 2013, p. 20-24. 

32 Zie meer uitgebreid Van Schilfgaarde/Winter 2009, p. 19 en 23; Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 
2-IIa 2013/13; Huizink 2009, nr. 14; Huizink (GS), artikel 175 Boek 2 BW, aant. 4.1 en 4.2 (2012); 
en Pitlo/Raaijmakers 2006, p. 171-172. 

33 Zie in dit verband Huizink 2009, nr. 14; Huizink (GS), artikel 175 Boek 2 BW, aant. 4.3 en 4.4 
(2012); Barneveld 2009 (ii), p. 230; en De Lange & Van der Veld 2010, p. 93-94. 

34 Zie in dit verband Huizink 2009, nr. 14 met verwijzingen naar Raaijmakers en Pitlo/Raaijmakers 
2006, p. 168. De wens om meer vrijheid werd vooral door venture capital maatschappijen en private 
equity funds gevoeld. 

35 Het Rijnlandse model wordt ook wel stakeholders model genoemd. 
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aandeelhouders ook rekening te houden met de belangen van werknemers, crediteu-
ren, consumenten en de maatschappij. De onderneming als belangengemeenschap 
waarin kapitaal en arbeid in harmonie samenwerken past binnen de Nederlandse 
consensuseconomie.36  Het Nederlandse polderdenken (consensusdenken), de sa-
menwerking tussen werkgevers, werknemers en overheid bij het bezweren van  
sociaal-economische problemen, is diep geworteld in onze sociale verzorgingsstaat 
en ons denken.37 
 
De MVO-verantwoordelijkheid van het bestuur en toezicht in de Nederlandse  
Corporate Governance Code accentueert de verschuiving in de richting van het  
stakeholder-model en benadrukt het institutionele karakter van de ondernemende 
vennootschap in Nederland.38 Maatschappelijke aspecten van ondernemen – samen-
gevat onder het begrip Triple P: people, planet en profit – kunnen in het huidige 
tijdsgewricht niet meer worden gemist.39 De invloed van sociaal-maatschappelijke 
factoren leidt tot een andere invulling van het ondernemingsbegrip. Een onder-
neming is, anders dan in de economische benadering van de vennootschap en haar 
onderneming, meer dan een winstmachine. Dit groeiende maatschappelijke besef 
leidt tot de ontwikkeling van maatschappelijke verantwoorde modaliteiten van de 
rechtsvormen in Boek 2 BW.40 De principals keken met scheve ogen toe hoe  
waardemaximalisatie steeds verder werd onderdrukt. Deze ontwikkeling heeft geleid 
tot de opkomst van de enlightened shareholder value benadering. Deze benadering 
houdt in dat het aandeelhoudersbelang overheerst, welk overwicht kan worden 
doorbroken als de belangen van andere stakeholders41 dit vereisen.42 

 
 

                                                        
36 Zie in dit verband Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/394 en Delsen 2001, p. 6-

8. 
37 Zie Delsen 2001, p. 9. 
38 Zie Principes II.1 en III.3 NCGC. 
39 Zie Eijsbouts & Kemp 2012, p. 120. Voorts verdient de EU 2020-strategie, die tijdens de Europese 

Raad van 17 juni 2010 is vastgesteld door Europese regeringsleiders, in dit verband aandacht. Deze 
langetermijnstrategie heeft als doelstelling de Europese economie te ontwikkelen tot een zeer concur-
rerende, sociale en groene markteconomie. Het bouwt voort op de strategie van Lissabon die tot 2010 
liep. Bij het verwezenlijken van deze nieuwe doelstelling zullen de maatschappelijke aspecten van 
het ondernemen een belangrijke rol innemen.  

40 Zie in dit verband Van der Sangen 2014, paragraaf 4, waarin hij het ingetrokken wetsvoorstel Maat-
schappelijke Onderneming als voorbeeld noemt (Kamerstukken II 2008/09, 32 003). Zie ook Kroeze 
2010, paragraaf 4, waarin hij de volgende voorbeelden van maatschappelijke rechtsvormen noemt: de 
Low Profit Limited Liability Company (VS), de Community Interest Company (Verenigd-
Koninkrijk) en de Vennootschap met Sociaal Oogmerk (België). Voorts kan nog worden gewezen op 
de vooruitstrevende Amerikaanse Benefit Corporation. Een bedrijf kan het keurmerk 'B-Corp.' ont-
vangen wanneer zij voldoet aan bepaalde eisen van corporate social responsibility. Zie meer uitge-
breid <www.bcorporation.com>. 

41  Denk aan werknemers, afnemers, leveranciers, financiers en schuldeisers van de onderneming. Zie in 
dit verband Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/394 en 395. 

42 Zie in dit verband Schrama 2012, p. 101-106, waar zij beschrijft dat in de afgelopen tien tot vijftien 
jaar meer nadruk is komen te liggen op het aandeelhoudersbelang. De zaken ASMI (HR 9 juli 2010, 
JOR 2010/228 m.nt. Van Ginneken, r.o. 4.4.1) en ABN AMRO (HR 13 juli 2007, JOR 2007/178 
m.nt. Nieuwe Weme, r.o. 4.5) laten ook zien dat meer nadruk is komen liggen op het aandeelhou-
dersbelang. In dit verband kan voorts worden gewezen op de NCGC waarbij de nadruk ligt op indi-
viduele rechten voor aandeelhouders.  
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Als gevolg van de vergaande individualisering hebben bestuurders en commissaris-
sen in de regel geen sterke band meer met een bepaalde onderneming of familie. 
Bestuurders en commissarissen zijn professionele managers geworden binnen een 
geïndividualiseerde cultuur met een verminderd vertrouwen in gedeelde normen, 
waardoor de behoefte aan eigen controlemogelijkheden wordt verstrekt. Bestuurders 
laten zich bij het besturen van de vennootschap veelal leiden door economische  
motieven (salaris en bonussen) in plaats van het vennootschappelijk belang.43  

 
2.3 Faciliteren 
 
In ons staats- en maatschappelijk bestel is de vrijheid van ondernemen erkend.44 De 
MKB-sector is sinds mensenheugenis de motor van de Nederlandse economie en 
heeft daarmee een vitale functie verworven binnen de samenleving. Deze sector 
biedt werk aan veel mensen en is een bron van innovatie en nieuwe ideeën. Met 
Raaijmakers en Van der Sangen ben ik van mening dat het bevorderen van het  
ondernemerschap in het algemeen de belangrijkste functie van het ondernemings-
recht is.45 De wetgever dient ondernemers in zekere zin te faciliteren. Het vennoot-
schapsrecht moet persoonlijke vrijheden eerbiedigen en ondernemers flexibele 
rechtsvormen en doeltreffende regels bieden die aansluiten bij hun praktische  
behoeften. Als gevolg van de steeds veranderende maatschappelijke werkelijkheid 
dient het vennootschapsrecht voortdurend in beweging te blijven: niets in het recht 
is blijvend, alleen verandering.46 Stilstaan is achteruitgaan.47 
 
Sinds de invoering van de BV hebben de gevolgen van het stilstaan zich doen gel-
den. De maatschappelijke werkelijkheid heeft de rechtsvorm BV voorbij gestreefd. 
Men constateerde: ondoorzichtigheid van regelgeving; tegenstrijdige regels; regels 
die het goed functioneren van markten belemmerden en eerlijke concurrentie in de 
weg stonden; regels die niet te handhaven waren of niet uitgevoerd konden worden; 
en regels die een effectief en efficiënt optreden van de overheid in de weg stonden.48 

Ondernemers en investeerders zochten hun toevlucht in andere flexibelere en goed-
kopere rechtsvormen buiten de landsgrenzen.49  

 
Sinds het einde van de jaren zeventig bekommert de overheid zich meer om regel-
dichtheid en werden dereguleringsoperaties opgezet. Juridisering van de maatschap-
pij moest binnen de perken blijven. Dat flexibiliteit en deregulering met elkaar te 

                                                        
43 Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 752, nr. 2 (nota modernisering ondernemings- en vennootschaps-

recht), p. 4. Zie ook Schild 2013, paragraaf 5. 
44 Zie Raaijmakers 2006, p. 793, waar hij opmerkt dat de vrijheid van ondernemerschap en van (ook 

commerciële) samenwerking grondrechtelijk van aard zijn.  
45 Zie Van der Sangen & Zaman 2012, p. 157. In deze zin wordt wellicht ook een rechtvaardige regule-

ring van risico's bij een beperking van aansprakelijkheid voor economisch handelen bereikt. 
46 Zie Vranken 2004, p. 1. 
47 Zie in dit verband Kroeze 2013, waarin hij het volgende opmerkt: 'Het mooie van onze discipline is 

dat het recht nooit uitontwikkeld is. Het recht is geen natuurwet die ongewijzigd blijft gelden onge-
acht maatschappelijke ontwikkelingen. Ongewijzigde gelding van juridische regels zou alleen kunnen 
in een wereld waar geen maatschappelijke en economische ontwikkeling is, waar niets verandert. De 
werkelijkheid is anders. Alles om ons heen verandert voortdurend.' 

48 Zie in dit verband Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 9 (nota bruikbare rechtsorde), p. 2-3. 
49 Zie meer uitgebreid paragraaf 3.6. 
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maken hebben blijkt onder andere uit het rapport van de Werkgroep Reguleren en 
Dereguleren. 50  Een van de economische belangenaspecten van deregulering is  
volgens de werkgroep het feit dat deregulering leidt tot een flexibel aanbod, omdat 
gebruikers minder of geen rekening behoeven te houden met wettelijke voorschrif-
ten.51 Daarnaast lopen ex ante regelingen de praktijk regelmatig voor de voeten en 
zijn dikwijls kostbaar en nodeloos ingewikkeld, terwijl ex post regelingen vaak meer 
flexibel zijn.52 Het wetgevingskwaliteitsbeleid heeft gaandeweg een permanente 
plaats in het regeringsbeleid verworven en het besef is gaan doordringen dat full ex 
ante specifications of outcomes flexibiliteit niet in de hand werkt.53 De overheid 
geeft in al haar beleidsprogramma's sinds de kabinetten Balkenende aan te willen 
dereguleren.54 Sinds 2007 besteedt de overheid meer aandacht aan regeldruk voor 
bedrijven.55 
 
De verbetering van het ondernemingsrecht als zodanig kreeg tot dusver geen plek op 
de politieke agenda. Een brede herziening van het ondernemingsrecht is maatschap-
pelijk dringend gewenst en in technisch-juridische zin onontkoombaar, zo stelt 
Raaijmakers: 'Er lijkt al geruime tijd consensus te bestaan dat het ondernemings-
recht een ondoordringbaar oerwoud is geworden, waarin alleen mandarijnen de 
weg nog kennen.'56 Wetgevers richten hun pijlen liever op onderwerpen uit het maat-
schappelijk debat, zoals de totstandkoming van de Nederlandse Corporate Gover-
nance Code als gevolg van corporate scandals rond de eeuwwisseling.57 
 
De geringe aandacht voor verbetering van het ondernemingsrecht is opmerkelijk 
gezien de strategische doelstelling die de Europese Raad van Lissabon in maart 
2000 heeft vastgesteld: 'to become the most competitive and dynamic knowledge 
driven economy in the world, capable of sustainable economic growth with more 
and better jobs and greater social cohesion.' 58 De Lissabon-strategie noopt tot  
actieve bevordering van de Nederlandse bedrijvigheid. 59  De Adviesraad voor  
Wetenschap en Technologie schrijft in een brief dat Nederland de ambitie heeft om 
in 2010 als top-kenniseconomie tot de top van Europa te behoren.60 Deze belangrijke 
pijler van de Europese Commissie is stevig doorkruist door de financiële crisis die 
sinds 2008 het maatschappelijk leven domineert. 
 

                                                        
50 Zie Hagoort 1983, p. 88 en Kamerstukken II, 1981/82, 16 625, nr. 57 (rapport van de Heroverwe-

gingsgroep 'Wettelijke voorschriften in verband met de economische ontwikkeling'). 
51 Zie Hagoort 1983, p. 88 en Adams & Popelier 2004, p. 503. 
52 Zie in dit verband Pitlo/Raaijmakers 2006, p. 175. 
53 Zie Vranken 2004, p. 3 en Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 9 (nota bruikbare rechtsorde), p. 2-4. 
54 Zie Rijnhout e.a. 2013, paragraaf 2.3. 
55 Zie onder andere Regiegroep Regeldruk, Ministerie van Economische Zaken & Ministerie van Fi-

nanciën, <www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regeldruk/regeldruk-bij ondernemers>. 
56 Zie Raaijmakers 2006, p. 796 en Vranken 2004, p. 11-13. 
57 Zie Vermeulen (Preadvies) 2006, p. 165. Denk ook aan grote boekhoudschandalen als RSV, OGEM, 

World Online, AHOLD en ENRON. 
58 Zie Conclusies van het Voorzitterschap van de Raad 23 en 24 maart 2000 Lissabon, 

<www.europarl.europa.eu/summits/lis1_nl.htm>. Zie ook Barents 2008, p. 244. 
59 Zie bijvoorbeeld Raaijmakers 2006, p. 792. 
60 Zie Schoonman 2012, p. 130. Zie uitgebreid over de ontwikkeling van een top-kenniseconomie Ver-

meulen (preadvies) 2006. 
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Met de steeds complexer wordende maatschappij lijkt de regelgeving en de  
ingewikkeldheid hiervan te zijn meegegroeid. Regelgeving van de Europese Unie 
zorgt voor extra regelgroei en regeldruk.61 De op regels gebaseerde samenleving is 
gaandeweg een labyrint geworden. De Minister van Justitie stelde in 2004 de  
verhouding tussen overheid en samenleving te willen verbeteren door een beperking 
van publieke regeldruk en het beter bruikbaar maken van bestaande regelgeving.62 

De Commissie Bruikbare Rechtsorde stelt in dit kader dat vermindering van de  
publieke regeldruk en vereenvoudiging van regels al decennia op de politieke agen-
da staan en dat hernieuwde aandacht op zijn plaats is. De Commissie Bruikbare 
Rechtsorde staat een meer fundamentele benadering voor.63  

 
In het verlengde van de Nota Bruikbare Rechtsorde presenteerde de Minister van 
Justitie later dat jaar de Nota Modernisering Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, 
waarin hij jammer genoeg vooral oog lijkt te hebben voor grote ondernemingen.64 

Mijns inziens was een bottom-up perspectief vanuit het MKB beter geweest, omdat 
dit perspectief beter aansluit bij de realiteit van vele persoonsgebonden BV's.65 

Daarnaast wijst Timmerman erop dat het vereenvoudigen en minder dwingend  
maken van het vennootschapsrecht verantwoord dient te geschieden. Hiervoor  
hebben (buigzame) beginselen van het nu geldende ondernemingsrecht als kompas 
te gelden.66 Met het zicht op beginselen van ondernemingsrecht maakt de wetgever 
(en de rechter) beter doordachte en gemotiveerde beslissingen.67  

 
De Nota Modernisering Vennootschaps- en Ondernemingsrecht signaleert dat wet-
geving in formele zin niet in alle gevallen noodzakelijk is voor verbetering. Het 
vennootschapsrecht kan ook verbeterd worden door handhaving door toezicht-
structuren, gedragscodes, richtlijnen en protocollen.68 Vranken merkt op dat het  
                                                        
61 Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 9 (nota bruikbare rechtsorde), p. 11, waaruit blijkt dat 

ongeveer 15% van de jaarlijkse productie van wetgeving implementatie van Europese richtlijnen is. 
62 Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 9 (nota bruikbare rechtsorde), p. 2. 
63 Zie SER 05/11, p. 7 en 11.  
64 Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 752, nr. 2 (nota modernisering ondernemings- en vennootschaps-

recht). 
65 Vgl. Raaijmakers 2004, 951. 
66 Zie Timmerman (oratie Leiden) 2005, paragraaf 1. 
67 Zie Timmerman (oratie Rotterdam) 2009, p. 4-10, waar hij betoogt tegen een vennootschapsrecht 

waar anything goes en waar hij de volgende beginselen van ondernemingsrecht als voorbeeld geeft: 
(i) pluraliteitsbeginsel; (ii) transparantiebeginsel; (iii) de vrijheid van de vennootschap om zich te 
herstructureren; (iv) het recht van de aandeelhouder op ongestoord genot van zijn eigendom; (v) 
scheiding tussen vermogens van de aandeelhouders en dat van de NV en BV en een uitgesloten en 
beperkte aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders; (vi) bestuurders handelend overeen-
komstig het vennootschappelijk belang; (vii) scherp onderscheid tussen de binnen- en de buitenkant 
van de NV en BV; en (viii) een meerhoofdig bestuur oefent zijn taak collegiaal uit. Zie ook Van 
Veen (oratie VU Amsterdam) 2008, waarin hij ingaat op het verschijnsel dat het vennootschaps- en 
rechtspersonenrecht steeds meer vervreemdt van het vermogensrecht. Van Veen stelt dat als de sys-
tematiek en grondslagen van het vermogensrecht zonder noodzaak daartoe worden losgelaten, dit 
wellicht ertoe leidt dat gevonden oplossingen in de lucht komen te hangen. Dit verschijnsel noemt 
Van Veen 'zwevend recht'. 

68 Zie in dit verband Kamerstukken II 2003/04, 29 752, nr. 2 (nota modernisering ondernemings- en 
vennootschapsrecht), p. 8. Zie ook Vranken 2004. In deze bijdrage bekritiseert hij de exclusiviteit 
van het schema wetgeving-rechtspraak. Vranken is van mening dat ons denken in het burgerlijk recht 
gevangen is in het schema wetgeving-rechtspraak, en dat met behulp hiervan aan de intrinsieke ver-
anderlijkheid van het recht niet volledig kan worden tegemoetgekomen.  
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bewegingsritme van niet-formele regelgeving beter inspeelt op nieuwe ontwikkelin-
gen, waardoor maatschappelijke veranderingen beter kunnen doorwerken in het 
recht.69 Als voorbeeld van niet-formele regelgeving kan de Nederlandse Corporate 
Governance Code worden genoemd. Anders dan formele regels verduidelijkt deze 
code de machtsverhoudingen tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhou-
ders. Raaijmakers stelt in dit kader dat formele regels mogelijk slechts een beperkt 
effect hebben op het gedrag van mensen dat zij beogen te reguleren.70  

 

De NCGC en het nieuwe artikel 2:216 BW passen binnen de gedragsrechtelijke  
benadering van het ondernemingsrecht.71 Deze benadering gaat in op de verschui-
ving van voorschriften die voor de vennootschap als zodanig gelden naar regels die 
aangeven hoe belangrijke functionarissen zich binnen de vennootschap dienen te 
gedragen. Met andere woorden; het recht 'verpersoonlijkt'.72 Steeds vaker worden 
regels ontworpen waarmee expliciet of impliciet concrete gedragseffecten worden 
gereguleerd.73 Deze benadering heeft tot doel om met behulp van betere regels  
bepaald gedrag te stimuleren of te ontmoedigen om zo het ondernemerschap te  
bevorderen. Raaijmakers betwijfelt of wij met dit instrumentalisme op de goede weg 
zitten en betoogt mijns inziens terecht dat binnen de rechtswetenschap de human 
factor niet meer genegeerd kan worden.74 In de behavioral economics wordt deze 
human factor niet langer genegeerd, waardoor de economische wetenschap meer op 
de realiteit is gericht. 75 Volgens Raaijmakers is gedragsstudie hét ontbrekende  
element in het debat over zorgplicht en eigen verantwoordelijkheid.76 Oftewel, hoe 
kunnen we gedragseffecten reguleren zonder dat hieraan sociaal-wetenschappelijk 
gedragsonderzoek ten grondslag ligt? Bij consultaties voorafgaand aan nieuwe  
regelgeving bleven gedragseffecten tot dusverre nog onbelicht.77 
 
Een negatieve bijwerking van het gedragsparadigma is de toename van indekgedrag, 
omdat belangrijke functionarissen binnen de vennootschap steeds meer geneigd zijn 
om hun aansprakelijkheidsrisico's te beperken.78 Het feit dat meer nadruk is komen 

                                                        
69 Zie Vranken 2004, p. 11-13. 
70 Zie Raaijmakers (oratie Maastricht) 2005, paragraaf 4.4 en 4.5, waarin hij opmerkt dat van zelfregu-

lering en soft-law zoals de NCGC een groter disciplinerend effect uitgaat dan van hogerhand opge-
legde regels. 

71 De NCGC bevat voornamelijk gedragsvoorschriften voor bestuurders en commissarissen. Met de 
invoering van de Wet Flex-BV zijn de dwingendrechtelijke kapitaalbeschermingsvoorschriften gro-
tendeels vervallen en daarvoor in de plaats is meer nadruk komen te liggen op bestuurdersaansprake-
lijkheid (artikel 2:216 BW). 

72 Zie Timmerman (oratie Leiden) 2005, paragraaf 2 onder d. Zie meer uitgebreid Timmerman 2013, 
paragraaf 3, waarin hij opmerkt dat in de negentiende eeuw, toen de basisstructuren voor vennoot-
schapsvormen werden ontwikkeld (Institutional Revolution), aansprakelijkheidsvragen in het ven-
nootschapsrecht nog nauwelijks een rol speelde. In de twintigste eeuw was een ontwikkeling van ge-
dragsnormen waar te nemen, welke zich uitte in aansprakelijkstelling van aandeelhouders en be-
stuurders. 

73 Zie Raaijmakers (oratie Maastricht) 2005, paragraaf 1. 
74 Zie in dit verband Raaijmakers (oratie Maastricht) 2005, paragraaf 4.3. 
75 Zie in dit verband Timmerman 2014, paragraaf 2. 
76 Zie in dit verband Raaijmakers (oratie Maastricht) 2005, paragraaf 4.3. 
77 Een reden daarvoor is dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek een tijdrovende en kostbare aangele-

genheid is. 
78  Zie Kroeze (oratie Rotterdam) 2006, paragraaf 5, waarin hij spreekt over 'indekgedrag' en als voor-

beeld noemt het vragen van adviezen van externe adviseurs louter ter onderbouwing van het reeds 
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te liggen op gedragsnormen, welke vaak vaag en ruim zijn geformuleerd, leidt vol-
gens Kroeze ertoe dat bestuurders hun aansprakelijkheidspositie niet goed kunnen 
inschatten, hetgeen risicomijdend gedrag in de hand werkt.79 Regeldruk leidt mijns 
inziens ondernemers af van ondernemen en daarnaast ontstaat een hang naar  
controle op de naleving van deze regels, hetgeen niet bevorderlijk is voor het onder-
nemerschap. 
 

Naast het streven naar vrijheid en flexibiliteit binnen het vennootschapsrecht zijn de 
klassieke eisen van een ordelijk handelsverkeer, namelijk de bescherming van  
derden die als financier, wederpartij, werknemer of schuldeiser bij de onderneming 
zijn betrokken van groot belang.80 Assink spreekt in dit verband van de waarborg-
functie van het recht en het tegengaan van waardevernietiging.81 Bestuurders, com-
missarissen en aandeelhouders moeten rekening houden met uiteenlopende belangen 
en omstandigheden teneinde de aansprakelijkheidsdans te ontspringen. De wetgever 
dient dus een balans te zoeken tussen enerzijds het bieden van flexibele en eenvou-
dige regels, en anderzijds bescherming van gerechtvaardigde belangen van andere 
stakeholders. Het steeds toenemende belangenpluralisme binnen het vennootschaps-
recht is een reden voor handhaving van dwingendrechtelijke bepalingen ter  
bescherming van crediteuren en werknemers.82 Een andere reden voor dwingend-
rechtelijke bepalingen in het vennootschapsrecht is de constitutionalisering van het 
privaatrecht; het doorwerken van grondrechten in het privaatrecht. 83  In artikel 
2:92/201 lid 2 BW wordt de gelijke behandeling van aandeelhouders door de  
vennootschap voorgeschreven, hetgeen een indirecte doorwerking is van het recht 
op non-discriminatie.84 Opmerking verdient dat het vaststellen van regels voor  
gelijke behandeling al snel tot meer regels leidt.85 Het voorkeursrecht van artikel 
2:96a/206a BW ter bescherming van de vermogenswaarde van een aandeel bij emis-

                                                                                                                                  
ingenomen standpunt, het strategisch plaatsen en laten vastleggen van waarschuwende opmerkingen 
bij belangrijke beslissingen en het wegblijven bij een vergadering waar een belangrijke beslissing op 
de agenda staat. 

79 Zie Kroeze (oratie Rotterdam) 2006, paragraaf 8.3. 
80 Zie in dit verband Raaijmakers 2006, p. 793. Voorts kan worden gewezen op vele preambules van 

EG-richtlijnen, waarin als belangrijkste reden voor de invoering is opgenomen dat de richtlijn ertoe 
bijdraagt de rechten van derden te versterken. 

81 Zie in dit verband Assink (oratie Rotterdam) 2010, paragraaf 2.1, waarin hij het ondernemingsrecht 
vergelijkt met een januskop. Aan de ene kant beoogt het ondernemingsrecht efficiënt ondernemer-
schap, en daarmee waardecreatie, te faciliteren, door het aanreiken van juridische instrumenten om in 
beginsel, zonder het risico van persoonlijke aansprakelijkheid, economische bedrijvigheid te ont-
plooien en/of daarin te investeren. Aan de andere kant beoogt het ondernemingsrecht het gedrag van 
betrokken actoren – in de eerste plaats dat van de ondernemer – te normeren. 

82 Zie in dit verband Timmerman (oratie Leiden) 2005, paragraaf 3 onder c.  
83 Zie in dit verband Timmerman (oratie Leiden) 2005, paragraaf 3 onder a en Asser/Hartkamp 4-II 

2001/45a. Zie ook Lindenbergh 2004 over de constitutionalisering van contractenrecht. 
84 Zie Timmerman (oratie Leiden) 2005, paragraaf 3 onder a en Vletter-van Dort 2000, p. 436. De Hoge 

Raad (HR 31 december 1993, NJ 1994, 436, m.nt. Maeijer (Verenigde Bootlieden)) heeft uitgemaakt 
dat van het gelijkheidsbeginsel mag worden afgeweken, wanneer daarvoor een redelijke en objectie-
ve rechtvaardiging bestaat. Deze afwijkingsmogelijkheid is ontleend aan jurisprudentie van EHRM 
(zie bijvoorbeeld HvJ EG 13 mei 1986, C-170/84 (Bilka/Kaufhaus)). De Hoge Raad beschouwt het 
recht op gelijke behandeling van aandeelhouders als verwant met het in het EVRM gewaarborgde 
recht op non-discriminatie. 

85 Zie in dit verband Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 9 (nota bruikbare rechtsorde), p. 5. 
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sie is een voorbeeld van directe doorwerking,86 omdat het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens heeft beslist dat aandelen eigendom zijn in de zin van artikel 1 
van het Eerste Protocol bij het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens.87 Voorts vereist ook het constitutieve vennootschapsrecht, de regels 
omtrent oprichting, omzetting, juridische fusie en splitsing, dwingend recht. 88  

Binnen het constitutieve vennootschapsrecht zal de dogmatiek onvermijdelijk een 
belangrijke rol blijven spelen.89  
 
Het faciliteren van ondernemers kent grenzen. Ten behoeve van de rechtszekerheid 
vereisen belangenpluralisme, constitutioneel privaatrecht en constitutief vennoot-
schapsrecht dwingend recht. Naast het bieden van rechtszekerheid dient het  
vennootschapsrecht eenvoudig, flexibel, dynamisch en stimulerend te zijn. In de 
woorden van Vermeulen kan samenvattend worden gesteld dat wettelijke regelingen 
aangaande rechtsvormen aan een drietal voorwaarden dienen te voldoen, willen zij 
ondernemerschap bevorderen en investeringen in het bedrijfsleven aantrekkelijk 
maken. Zo moeten deze regelingen bestand zijn tegen het steeds complexer worden-
de ondernemersklimaat. Voorts is van belang dat zij belanghebbenden beschermen 
tegen allerhande opportunistisch gedrag. Ten slotte moeten zij afdoende informatie 
bevatten over eigenschappen van de verschillende rechtsvormen.90 De wetgever 
moet bij het opstellen van vennootschappelijke regels een juiste balans vinden  
tussen het bieden van rechtszekerheid en flexibiliteit. Daarnaast moet de wetgever 
voor het realiseren van een slagvaardiger (en concurrerender) vennootschapsrecht in 
de voorbereidingsfase nog meer nadruk leggen op (sociaal-wetenschappelijk) onder-
zoek, inspraak, overleg, experimenten, klankbordgroepen, pilotprojecten, rapporten 
en commissies.91  
 
2.4 Internationaliseren  
 
Mondialisering, de wereldwijde economische, politieke en culturele integratie heeft 
geleid tot het meer tastbare proces van internationalisering.92 De internationale inte-
gratie heeft gezorgd voor specialisatie binnen en tussen landen en voor een toename 
van onderlinge afhankelijkheid. Nederland maakt deel uit van een Europese en  
internationale rechtsorde, met als gevolg dat sinds de jaren zeventig van de vorige 
eeuw de invloed van supranationaal recht op het nationale recht sterk is toegenomen. 
                                                        
86 Vgl. Lindenbergh 2004, paragraaf 3, voor een kritisch tegengeluid bij de controverse over directe of 

indirecte werking van grondrechten. Deze controverse is volgens hem voor een groter deel van 
rechtspolitieke aard dan van praktisch belang. 

87 Zie Timmerman (oratie Leiden) 2005, paragraaf 3 onder a; EHRM 25 juli 2002, JOR 2003/111; en 
EHRM 7 november 2002, JOR 2003/112. 

88 Zie Timmerman (oratie Leiden) 2005, paragraaf 3 onder b. 
89 Zie in dit verband Timmerman (oratie Leiden) 2005, paragraaf 2 onder a. Vgl. Timmerman 2013, 

waarin hij een onderscheid maakt tussen structuurvragen en gedragsnormen. Bij structuurvragen  
– de digitale harde kant van het recht – speelt vooral rechtszekerheid een rol. Bij gedragsnormen – 
het flexibele analoge gedeelte van het recht – gaat het vooral om de redelijkheid en billijkheid en de 
omstandigheden van het geval. 

90 Zie Vermeulen (diss. Tilburg) 2003, p. 311-324. 
91 Zie Vranken 2004, p. 4. 
92 Zie in dit verband Raaijmakers 2006, p. 792. Zie ook Francot-Timmermans & De Vries 2011, p. 1, 

waar zij het volgende op merken: 'Globalization is not restricted to the economic dimension but  
includes political, cultural and moral dimensions as these side-effects demand different responses.' 
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De steeds verdergaande afhankelijkheid tussen landen onderling is een bron van 
regelgroei. Timmerman concludeert dienaangaande als volgt: 'Al met al is het  
Nederlandse vennootschapsrecht een boeiend amalgaam geworden van Nederlandse 
en buitenlandse invloeden en zwaar met buitenlands recht besmet.'93  

 

Het ondernemingsklimaat heeft in de afgelopen decennia met de mondialisering van 
economieën en radicale technologische ontwikkelingen een snelle ontwikkeling 
doorgemaakt. De Nederlandse ondernemende economie wordt gedreven door inter-
nationale trends, zoals de ICT-revolutie welke vele diensten mogelijk heeft gemaakt 
en heeft geleid tot de opkomst van e-commerce.94  

 
Door internationalisering van kapitaalmarkten worden de financieringsmogelijk-
heden van ondernemers verruimd. Men denke aan financiering door venture capita-
lists van startende ondernemers en investeringen door private equity funds en hedge 
funds in beursondernemingen.95 The darker side of globalisation is pijnlijk zichtbaar 
geworden door de kredietcrisis van 2008, welke het gevolg is van internationale 
vervlechting van kapitaalmarkten en de dominante invloed van de Amerikaanse  
kapitaalmarkt.96 Voorts leidt de mondiale integratie tot het besef dat het nemen van 
gezamenlijke verantwoordelijkheid noodzakelijk is om problemen op wereldschaal 
het hoofd te bieden, zoals de aanpak van de mondiale klimaat- en energieproblema-
tiek.97  

 

Ondernemers moeten verder kijken dan de landsgrenzen teneinde kosten te besparen 
en hun afzetmarkt te vergroten. Bedrijven vestigen zich in landen waar efficiency en 
opbrengsten het hoogst zijn.98 Als gevolg hiervan worden internationale productie-
ketens steeds verder opgedeeld.99 Ondernemers maken hun investeringsbeslissingen 
in een mondiaal speelveld.100 Dit biedt ondernemers niet alleen kansen, maar leidt er, 
aldus Assink, ook toe dat zij (i) geconfronteerd worden met nieuwe innoverende  
 
 
 

                                                        
93 Zie Timmerman 2008, p. 409. 
94 Zie in dit verband Raaijmakers 2012, p. 116 en EIM-Rapport 2011, p. 12. 
95 Zie Raaijmakers 2006, p. 792. 
96 Zie hierover Kroeze & Vletter-van Dort 2006, p. 89 en Skidelsky 2009, part III. 
97 Zie in dit verband Francot-Timmermans & De Vries 2011, p. 1, waar zij het volgende opmerken: 

'Contemporary social developments become manifest in phenomena such as the financial crisis, on-
going humanitarian wars, civil unrests and ecological disasters.'  

98 Zie EIM-Rapport 2011, p. 29-36. Binnen de economische wetenschap wordt mondialisering bena-
derd vanuit het samenspel van overheden en bedrijven: the reward structure in the economy. Dit  
samenspel leidt ertoe dat tussen landen verschillen ontstaan met betrekking tot de hoogte van lonen, 
belastingdruk, beschikbaarheid van kapitaal, beschikbaarheid van geschoold personeel en uiteindelijk 
ook verschillen in welvaartsniveau en koopkracht. Overheden trachten hun reward structure voortdu-
rend te beïnvloeden om eigen economische groei te bevorderen. Denk aan het aanpassen van tarifaire 
(bijvoorbeeld heffingen op import) en non-tarifaire (bijvoorbeeld importquota en kwaliteitseisen) 
handelsbelemmeringen. 

99 Zie EIM-Rapport 2011, p. 11. Door een steeds verdergaande opdeling van internationale productie-
ketens zijn voor kleine bedrijven nieuwe kansen ontstaan om als toeleverancier of als kopstaartbedrijf 
een gespecialiseerde bijdrage te leveren.  

100 Zie SER 08/06, p. 122. 
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concurrenten, (ii) met andere culturele, sociale en juridische systemen moeten  
omgaan en (iii) zich niet meer kunnen verschuilen in een regionale of zelfs lokale 
omgeving.101  

 
Naast de beslechting van grenzen door het sluiten van verdragen, vervagen grenzen 
ook op andere wijzen. Men denke aan investeringen in fysiek-materiële infrastruc-
tuur102 tussen regio's, landen en continenten.103 Europa heeft barrières tussen landen 
opgeheven en verplaatst naar de buitengrenzen van de Europese Unie. Deze barriè-
res vormden een te grote belemmering voor de bedrijvigheid en daarmee voor de 
economische groei in afzonderlijke landen. Europeanisering, de voortschrijdende 
economische en politieke integratie binnen Europa,104 is net als internationalisering 
een begrip dat onder de paraplu van mondialisering valt.  
 
Ter completering van de internal market105 en ter bevordering van intracommunau-
taire handel is het ondernemingsrecht binnen de Europese Unie onderhevig aan 
harmonisatie, een proces dat de laatste jaren stroef verloopt.106 De voortdurend  
veranderende werkelijkheid vereist dat lidstaten adequaat moeten kunnen reageren 
op ontwikkelingen. In dit verband staat een star en geharmoniseerd Europees kader 
innovatie meer in de weg dan dat het een voordeel voor de interne markt vormt.107 

Europese richtlijnen en verordeningen beperken de mogelijkheid van nationale  
wetgevers om wetgeving aan te passen.108 Daarnaast kunnen nationale wetgevers 
niet zomaar aan hun systeem vreemde elementen overnemen, gezien het nationale 
(vennootschaps)recht padafhankelijk is.109 Niettemin spoort de Europese Commissie 
wetgevers aan tot het ontwikkelen van vereenvoudigings- en flexibiliseringspro-
gramma's om ervoor te zorgen dat de voordelen van communautair vennootschaps-
recht niet teniet worden gedaan door nieuwe nationale voorschriften.110 De Europese  
 
 

                                                        
101 Zie Assink 2010, paragraaf 3.2. 
102 Onder fysiek-materiële infrastructuur kunnen onder andere worden begrepen: wegen, havens, vlieg-

velden en telecommunicatievoorzieningen. 
103 Zie in dit verband EIM-Rapport 2011, p. 29-36.  
104 Illustratief in dit verband zijn de euro en het initiatief van een Europees Burgerlijk Wetboek. 
105 Artikel 26 lid 2 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie geeft een definiëring 

van dit begrip: 'De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer 
van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van de Verdra-
gen.' 

106 Zie in dit verband artikel 44 lid 2 sub g EG, welk artikel verplicht tot harmonisatie van het vennoot-
schapsrecht. Anders Van den Bergh & Visscher 2006, p. 17-47, waarin zij de stereotype rechtvaardi-
ging voor EG-richtlijnen, namelijk dat het creëren van een level playing field noodzakelijk is om te 
verhinderen dat bedrijven in sterk gereguleerde lidstaten een concurrentienadeel lijden ten opzichte 
van bedrijven in minder gereguleerde lidstaten, verwerpen en bekritiseren. 

107 Zie in dit verband COM/2007/0394, p. 4-8 en Vermeulen (preadvies) 2006, p 164-165. 
108 Zie in dit verband Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 9 (nota bruikbare rechtsorde), p. 5 en 11. Zie 

ook Van den Bergh & Visscher 2006, p. 18, 26-28. 
109 Zie in dit verband Schild 2013, paragraaf 5. Zie ook Timmerman (oratie Rotterdam) 2009, p. 12-13, 

waar hij benadrukt dat het vennootschapsrecht in maatschappelijke, culturele en historische zin 
padafhankelijk en contextbepaald is. 

110 Zie in dit verband COM/2006/0689, p. 5-7. Het is vaak in de fase van omzetting van richtlijnen in 
nationaal recht dat verfijningen (gold-plating) worden aangebracht die niet zijn voorgeschreven door 
het EU-recht. Deze verfijningen kunnen veel verder gaan dat wat in het EU-recht is vastgesteld. 
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Unie streeft ook naar vereenvoudiging en flexibilisering van haar regelgevingskader 
om burgers te beschermen en ondernemingen binnen Europa tegelijkertijd in staat 
stellen doeltreffender te concurreren en innovatiever te zijn.111 
 
In plaats van harmonisatie is de laatste jaren meer sprake van concurrentie en  
convergentie tussen rechtsvormen binnen de Europese Unie.112 De Europese Com-
missie heeft de ambitie om eenvormigheid van het vennootschapsrecht na te streven 
verlaten en is sinds 2001 een meer pragmatische weg ingeslagen. Meer nadruk 
wordt gelegd op het waarborgen en stimuleren van grensoverschrijdende samenwer-
king en vrijheid van vestiging.113 Kroeze en Vletter-van Dort betogen in dit verband 
dat harmonisatie van het vennootschapsrecht geen voorwaarde is voor vestigings-
vrijheid en noemen als voorbeeld het Amerikaanse vennootschapsrecht.114 Daarnaast 
is de internationale handel gebaseerd op comparatieve kostenvoordelen. Het creëren 
van een level playing field, dat de concurrentievoordelen van landen beoogt gelijk te 
schaven, druist in tegen de essentie van de internationale handel.115 Bovendien scha-
kelt harmonisatie niet alle bedrijfskosten gelijk. Bedrijven die actief zijn in landen 
die goed scoren voor wat betreft kosten die niet voor harmonisatie in aanmerking 
komen,116 zullen dus een concurrentievoorsprong behouden.117 
 
Concurrentie tussen rechtsvormen is het gevolg van het fenomeen corporate mobili-
ty.118 De rechtsmacht is niet langer exclusief. Ondernemers worden steeds autono-
mer en zoeken, mede door een gebrek aan harmonisatie,119 hun heil daar waar hen 
de meest flexibele rechtsvorm wordt geboden.120 Raaijmakers en Van der Sangen 
merken ten aanzien van de ruime rechtsvormkeuzemogelijkheid op dat uit rechts-
economisch onderzoek is gebleken dat een dergelijke keuzevrijheid juist kan leiden 
tot hoge transactiekosten als gevolg van het zoeken naar en het inrichten van de 
meest flexibele rechtsvorm. 121  Het Europawijde (en wereldwijde) fenomeen  

                                                        
111 Zie bijvoorbeeld het project Simpler Legislation for the Internal Market ter aanpas-

sing/vereenvoudiging van de Tweede EG-richtlijn. Zie ook Rapport-Winter e.a. 2002 en Wet tot mo-
dernisering NV-recht (Wet van 11 juni 2008, Stb. 2008, 195; Kamerstukken II 2007/08, 30 220, nr. 3 
(memorie van toelichting)). 

112 Zie in dit verband Kamerstukken II 2003/04, 29 752, nr. 2 (nota modernisering van het onderne-
mingsrecht), p. 7 en Schwarz 2012, p. 7. 

113 Zie in dit verband Kroeze & Vletter-van Dort 2006, p. 73-89 en COM/2003/0284. 
114 Zie Kroeze & Vletter-van Dort 2006, p. 90-91. 
115 Zie SER 08/06, p. 9. In deze zin zou het ook indruisen tegen het sedert de jaren negentig van de 

vorige eeuw door de politiek omarmde neo-liberalisme. Zie hierover Balkenende 1998, p. 562-563. 
116 Denk aan het kiezen van een land met strategische bereikbaarheid en een goed ontwikkelde infra-

structuur. 
117 Zie Van den Bergh & Visscher 2006, p. 20-22. 
118 Zie in dit verband HvJ EG 9 maart 1999, zaak C-212/97, Jur. 1999 (Centros); HvJ EG 5 november 

2002, zaak C-208/00, Jur. 2002 (Überseering); HvJ EG 30 september 2003, zaak C-167/01, Jur. 
2003 (Inspire Art); HvJ EG 18 december 2008, zaak C-210/06, Jur. 2008 (Cartesio); en HvJ EG 
12/07/2012, zaak C-378/10, Jur. 2012 (Vale). 

119 Het concurrentievermogen is mede afhankelijk van het niveau van administratieve kosten, welke 
kosten het gevolg zijn van EU-voorschriften. 

120 Zie in dit verband Van der Sangen & Zaman 2012, p. 164, waar zij opmerken dat het fenomeen regu-
latory arbitrage, waarbij ondernemers opzoek gaan naar minder kostbare ondernemingsvormen bui-
ten eigen jurisdicties, betrekkelijk triviaal blijkt te zijn gezien het percentage dat voor een buitenland-
se rechtsvorm kiest. Zie ook COM/2007/0394, p. 4. 

121 Zie Van der Sangen & Zaman 2012, p. 157 en Vermeulen (preadvies) 2006, p. 123. 
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corporate mobility oefent grote druk uit op nationale wetgevers. Naast een flexibel 
ondernemingsrecht zijn voorwaarden waaronder een wetgever bereid is om aan on-
dernemers beperkte aansprakelijkheid te bieden van groot belang bij de rechtsvorm-
keuze. Voorts is de kwaliteit en beschikbaarheid van de beroepsbevolking, het fisca-
le  
klimaat,122 de kwaliteit van het kennis- en innovatieklimaat,123 de beschikbaarheid 
van excellent personeel, corporate governance, en infrastructuur van belang bij de 
rechtsvormkeuze.124  
 

Binnen deze jurisdictionele strijd willen landen zich profileren met hun flexibe-
le/hybride/eenvoudige rechtsvormen. 125  Het streven naar een flexibel vennoot-
schapsrecht met een hoog concurrentiegehalte is een onmisbaar onderdeel op de 
politieke agenda geworden.126 Nederland moet voor ondernemingen en investeerders 
aantrekkelijk zijn en moet voortdurend benchmarken met ondernemingsvormen uit 
de Verenigde Staten en andere emerging economies om zo ten behoeve van het  
concurrentievermogen zijn reward structure aan te passen.127 Het verdient opmer-
king dat externe effecten van de vestiging van ondernemingen in ons land significant 
zijn.128 Denk aan het creëren van werkgelegenheid, aantrekken van internationaal 
toptalent, aantrekken van hoogwaardige facilitaire dienstverlening en zorgen voor 
een upgrading van toeleveranciers.129 De voordelen voor lidstaten met een competi-
tieve voorsprong (de zogenaamde first-movers) zijn groot. De wetgever dient, aldus 
Vermeulen, meer klantgericht te werk te gaan en een proactief denkpatroon te  
volgen.130  

 
 

                                                        
122 Zie meer uitgebreid KPMG 2012, p. 12-14 en 124-155. Nederland kent bijvoorbeeld een zeer gunstig 

fiscaal klimaat, wat zeer attractief is voor zowel Nederlandse als niet-Nederlandse ondernemingen. 
De voordelen zijn: (i) uitgebreid belastingverdragennetwerk; (ii) deelnemingsvrijstelling; (iii) fiscale 
beleggingsinstelling; (iv) vrije vergoeding extraterritoriale werknemers: 30%-regeling; en (v) doel-
treffend afspraken maken met de fiscus, hetgeen rechtszekerheid in de hand werkt. 

123 Zie in dit verband Vermeulen (Preadvies) 2006, p. 115, waar hij opmerkt dat beleidsmakers zich 
meer bewust worden van het gunstige effect dat vennootschapsrecht kan hebben op het innovatiebe-
leid, waardoor Nederland kan uitgroeien tot een top-kenniseconomie. 

124 Zie SER 08/06, p. 125. 
125 Zie in dit verband Ringe 2013, p. 30-31, waar hij concludeert dat de invoering van een flexibe-

le/hybride/eenvoudige rechtsvorm niet de enige oorzaak is voor een afname van het aantal onderne-
mers dat zijn heil zoekt in het buitenland. Ringe benadrukt dat na enige tijd ook de nadelen van het 
runnen van onderneming in het buitenland zichtbaar worden. Denk aan hoge kosten in verband met 
publicatieverplichtingen en het minder aantrekkelijk worden van de buitenlandse rechtsvorm als ge-
volg van wetswijzigingen.  

126 Zie in dit verband SER 08/06, p. 124-127; Kamerstukken II 2003/04, 29 752, nr. 2 (nota modernise-
ring van het ondernemingsrecht), p. 1, 4 en 6; Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 2 en 6-7; en Kamer-
stukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 3 en 7-8. 

127 Onder emerging economies kunnen worden verstaan: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. 
Men spreekt in dit verband ook wel van de BRICS-landen.  

128 Zie in dit verband Vermeulen (preadvies 2006), p. 115-116, waar hij stelt dat Nederland vooral aan-
trekkelijk is voor het opzetten van Europese hoofdkantoren en distributiecentra. Buitenlandse bedrij-
ven investeren ook in Nederland om hun productieprocessen uit te breiden. 

129 Zie SER 08-06, p. 124. 
130 Zie Vermeulen (diss. Tilburg) 2003, p. 81 en 326. 
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Een compromis, in de vorm van een optioneel rechtsstelsel, tussen het fenomeen 
corporate mobility en het proces van harmonisatie is ook mogelijk.131 Partijen  
kunnen opteren voor een andere systeem dan het nationale systeem, maar dan wel 
gecreëerd door de Europese Unie. Illustratief in dit verband zijn: de Europese  
vennootschap (SE); 132  het Europees Economisch Samenwerkingsverband 
(EESV);133 de Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE);134 het Gemeenschaps-
merk;135 en het voorstel inzake het statuut van de Europese BV (SPE)136. 
 
Tot slot een kijkje in de toekomst. Een interessante vraag is wat het proces van  
internationalisering zal betekenen voor de toekomst van het ondernemingsrecht. Een 
aantal scenario's is mijns inziens denkbaar. Het eerste scenario zou betekenen dat 
een verdergaande internationalisering en europeanisering zou plaatsvinden. Een  
ander scenario zou betekenen dat juist een tegengestelde ontwikkeling zou plaats-
vinden, waarbij de nationale rechtssystemen zich niet laten beïnvloeden door inter-
nationalisering en europeanisering.  
 
2.5 Conclusie 
 
De steeds verdergaande individualisering en mondialisering illustreren de toene-
mende maatschappelijke complexiteit in het ondernemingsrecht. Het steeds  
complexer wordende krachtenveld waarbinnen het ondernemingsrecht functioneert, 
heeft mijns inziens tot gevolg dat de dogmatische benadering een andere inkleuring 
krijgt. Het belang van het doctrinaire systeem lijkt te verminderen. Het louter  
toepassen van juridische techniek moet plaatsmaken voor een andere benadering van 
het vennootschapsrecht.137 Illustratief in dit verband is de opkomst van het gedrags-
paradigma.  
 
De veranderende werkelijkheid van het ondernemingsrecht laat zich, in de woorden 
van Raaijmakers, niet vangen in oude beelden.138 Het ondernemingsrecht is op  
zichzelf geen duidelijk omschreven eindpunt van een ontwikkeling. De term onder-
nemingsrecht geeft slechts aan dat de maatschappelijke werkelijkheid de juridische 
vorm waarin een onderneming zich organiseert voorbij streeft.139 Het vennoot-
schapsrecht is dan ook geen rustig bezit. Als gevolg van de door de maatschappelij-
ke evolutie steeds autonomer wordende partijen en het fenomeen corporate mobility  
 
 
 

                                                        
131 Zie in dit verband over recht als optie Smits 2010 en Smits 2011. 
132 Zie Verordening (EG) nr. 2157/2001. 
133 Zie Verordening (EG) nr. 2137/85. 
134 Zie Verordening (EG) nr. 1435/2003. 
135 Zie Verordening (EG) nr. 207/2009. 
136 De Europese Commissie is niet verder gekomen dan een concept verordening van 25 juni 2008 

(COM 2008/396). 
137 Vgl. Timmerman (oratie Groningen) 2003, p. 38-40, waar hij opmerkt dat het ondernemingsrecht 

'analoger' wordt doordat uiteenlopende factoren de doorslag zijn gaan geven bij het beantwoorden 
van rechtsvragen. 

138 Zie Raaijmakers 2012, p. 116. 
139 Zie Sanders e.a. 2005, p. 1-2. 
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roept het ondernemingsrecht continu vragen op. Werken de regels zoals indertijd 
beoogd? Beantwoorden zij nog steeds aan de veranderende eisen van de maatschap-
pij? Leveren zij onevenredige administratieve lasten op?140  

 
De Nederlandse wetgever dient deze vragen te beantwoorden. De theorie bestaat 
immers ten behoeve van de praktijk. Deze vragen spelen temeer nu Nederland zich 
moet profileren als hét aantrekkelijkste vestigingsland. De modernisering van het 
ondernemingsrecht wordt gestimuleerd door deze jurisdictionele competitie, maar 
helaas heeft de Europese harmonisatie hierop een remmende werking. Wil je als 
ondernemersland in play zijn en blijven, dan dienen ondernemers in zekere zin gefa-
ciliteerd te worden en zal flexibilisering van het ondernemingsrecht altijd een actief 
punt op de politieke agenda dienen te zijn. 
 
Het Nederlandse vennootschapsrecht is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw 
niet grondig veranderd. In het begin van deze eeuw zijn tal van wetgevingsoperaties 
en projecten in gang gezet om aan te sluiten bij de maatschappelijke werkelijkheid 
en niet onverdienstelijk deel te nemen aan de jurisdictionele competitie. Zo zagen 
het licht: Wet Herziening Structuurregeling;141 Wet Bestuur en Toezicht;142 Wet 
Aanpassing Enquêterecht;143 en Wet Flex-BV144. De dieperliggende achtergronden 
en doelstellingen van de moderniseringsactiviteiten zijn mijns inziens helder en te 
vervatten in het begrip flexibilisering. Het streven/verlangen hiernaar staat symbool 
voor de modernisering van het ondernemingsrecht. In het volgende hoofdstuk wordt 
nader stilgestaan bij de katalysatoren van de Wet Flex-BV; hét voorbeeld van flexi-
bilisering in het Nederlandse ondernemingsrecht. 
 

                                                        
140 Zie in dit verband Kamerstukken II 2003/04, 29 752, nr. 2 (nota modernisering van het onderne-

mingsrecht), p. 15. 
141 Zie Wet van 9 juli 2004, Stb. 2004, 370. 
142 Zie Wet van 6 juni 2011, Stb. 2011, 275. 
143 Zie Wet van 18 juni 2012, Stb. 2012, 299.  
144 Zie Wet van 18 juni 2012, Stb. 2012, 274.  
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Hoofdstuk 3 
DE KATALYSATOREN VAN HET WETSVOORSTEL 
VEREENVOUDIGING EN FLEXIBILISERING BV-
RECHT* 
 
 
 
3.1 Inleiding 
 
Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat een ondernemingsvorm nooit het eindpunt 
van een ontwikkeling kan zijn omdat de corporate suit op een gegeven moment niet 
meer trendy is. Dit heeft ertoe geleid dat de Minister van Justitie is gaan nadenken 
over de toekomst van de BV. In 2003 werd door de Minister van Justitie en de 
Staatssecretaris van Economische Zaken de Expertgroep Vereenvoudiging en Flexi-
bilisering van het BV-recht in het leven geroepen. De Expertgroep, onder leiding 
van De Kluiver, deed aanbevelingen die het BV-recht moesten vereenvoudigen en 
flexibiliseren.1 
 
Aan de aanbevelingen uit het eindrapport van de Expertgroep van 6 mei 2004 liggen 
de volgende uitgangspunten ten grondslag: (i) minder dwingend en meer regelend 
recht; (ii) meer vrijheid van inrichting voor aandeelhouders; (iii) het schrappen van 
niet effectieve regels; (iv) vermindering van (administratieve) lasten; (v) een  
evenwichtige bescherming van crediteuren; (vi) beperken en voorkomen van rechts-
onzekerheid; (vii) faciliteren van de behoeften van de hedendaagse, nationale en 
internationale praktijk; en (viii) aansluiten bij ontwikkelingen in de ons omringende 
landen en de EU.2 Deze uitgangspunten hebben te gelden als de katalysatoren voor 
de inwerkingtreding van de Wet Flex-BV op 1 oktober 2012.3 Aangezien het  
merendeel van de Europese richtlijnen niet van toepassing is op de BV, maar op de 
NV, genoot de wetgever grote vrijheid bij de herziening van het BV-recht.4 De 
hoofdonderwerpen van deze moderniseringsoperatie zijn verdeeld over drie  
tranches. De eerste tranche is gericht op de orgaanstructuur en de bevoegdheden van 
de BV alsmede op de bepalingen over aandelen en certificaten. De tweede tranche 
handelt over beslotenheid en de geschillenregeling. De derde tranche gaat over  
vermogens- en crediteurenbescherming.  
 
In dit hoofdstuk worden de katalysatoren van de Wet Flex-BV aan een nadere  
beschouwing onderworpen en waar nodig met elkaar in verband gebracht. Deze ka-
talysatoren bevinden zich op een kruispunt van verschillende belangen en tendensen 
en zijn hierdoor niet allen los van elkaar te beschouwen of met elkaar te verenigen. 
De volgende katalysatoren passeren in dit hoofdstuk de revue: minder dwingend en 
meer regelend recht (paragraaf 3.2); meer vrijheid van inrichting voor aandeel-

                                                        
*  Auteur: Maurice Canisius. 
1 Zie Rapport-De Kluiver e.a. 2004. 
2 Zie Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 3. 
3 Zie Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 3. 
4 Zie in dit verband Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/6 en 12. 
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houders (paragraaf 3.3); modificatie ten behoeve van rechtszekerheid en verminde-
ring van administratieve lasten (paragraaf 3.4); inspelen op de behoefte van de  
hedendaagse, nationale en internationale praktijk (paragraaf 3.5); aansluiten bij ont-
wikkelingen in internationaal perspectief (paragraaf 3.6); en evenwichtige crediteu-
renbescherming (paragraaf 3.7). Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie 
(paragraaf 3.8). 
 
3.2 Minder dwingend en meer regelend recht 
 
De NV was tot de geboorte van haar tweelingzusje, de BV, de enige kapitaal-
vennootschap die het recht kende. Interessant in dit kader is om te bezien in  
hoeverre we hier kunnen spreken van een eeneiige tweeling. Het Nederlandse  
vennootschapsrecht is in grote mate gekleurd door ontwikkelingen binnen de E(E)G 
en later de EU. Als gevolg van de in 1968 vastgestelde Eerste EEG-richtlijn werd 
iedere NV in Nederland verplicht om haar jaarstukken te publiceren.5 Om deze 
NV’s een escape te bieden aan de (communautaire) publicatieplicht werd de  
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in 1971 ingevoerd.6 Het  
BV-recht werd vrijwel geheel overgeschreven van de NV-regeling en leek zich 
slechts door haar beslotenheid7 te onderscheiden van de NV.8 
 
Vanwege dit beperkte doel van de BV en de lopende ingrijpende herziening van het 
ondernemingsrecht onder leiding van de Commissie Verdam, die zich in een eind-
stadium bevond, vond destijds geen uitvoerige discussie plaats over de inrichting 
van de BV.9 Veelzeggend in dit verband is de slotzin van het uit 1970 stammende 
preadvies van Löwensteyn: 'Het is dan ook de hoop van de schrijver van dit pre-
advies, dat zijn beschouwingen ertoe mogen bijdragen dat onze thans zo haastige  
wetgever een ogenblik de pas markeert om zich te bezinnen op een regeling, die de 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van het Nederlandse recht een eigen 
met die van verwante vormen in het buitenland overeenstemmende plaats geeft in 
ons rechtsstelsel.'10  
 
Tot 1976 werden de NV en BV, samen met de VOF en CV, geregeld in het eerste 
Boek van het WvK.11 Door de NV en BV als rechtspersonen in Boek 2 van ons  
Burgerlijk Wetboek te plaatsen raakte het samenwerkingskarakter en de contractuele 
                                                        
5 Artikel 1 en 2 Richtlijn 68/151/EEG. 
6 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd als rechtsvorm bij Wet van 3 mei 

1971, Stb. 1971, 286 ingevoerd. 
7 Artikel 2:195 (O)BW. 
8 Nu ook de BV in beginsel jaarrekeningplichtig werd, als gevolg van de aanpassing van de wetgeving 

(Wet van 7 december 1983, Stb. 1983, 663) aan de Vierde EEG-Richtlijn (78/660/EEG), verviel dé 
reden voor de invoering van de BV.  

9 De NV werd vergaand geïnstitutionaliseerd door verbreding van het enquêterecht, meer openheid 
(publicatie jaarrekening) en uitbreiding van medezeggenschap van werknemers op RvC- en OR-
niveau. 

10 Zie Löwensteyn (preadvies) 1970, p. 68. Hij pleitte voor een eigen persoonsgebonden vennootschap 
die géén kopie moest zijn van de NV. Hij verwees naar de Duitse GmbH, die sinds 1892 een lichte 
variant vormde van de 'zware' AG. 

11 Door de schakelbepaling van artikel 15 (oud) WvK was op de NV en later op de BV de regeling van 
de burgerlijke maatschap (artikel 7A:1655 BW) van toepassing. In die zin kan gesteld worden dat de 
NV (en later ook de BV) te beschouwen valt als genus van het species maatschap. 
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grondslag van beide rechtspersonen meer op de achtergrond.12 Met de inwerking-
treding van de Wet Flex-BV lijkt de BV te convergeren naar haar moedervorm  
maatschap, omdat oprichters/aandeelhouders meer ruimte wordt geboden om hun 
samenwerkingsverband vorm te geven. Van Solinge en Nieuwe Weme merken in dit 
verband op: 'De contractuele opvatting wint echter, in ieder geval bij de BV, de  
laatste jaren weer terrein. De op 1 oktober 2012 ingevoerde Wet-Flex-BV (nr. 12) 
getuigt daarvan.'13 De stelling dat het hele proces van vereenvoudiging en flexibili-
sering in lijn ligt met de contractualisering van het vennootschapsrecht dient mijns 
inziens te worden genuanceerd, omdat de wetgever de BV hoofdzakelijk nog steeds 
presenteert als een instituut. Het institutionele uitgangspunt dat een vennootschap 
een eigen vennootschappelijk belang heeft, blijft gehandhaafd.14 De wetgever nuan-
ceert dit uitgangspunt als volgt: 'Wel zal de grotere flexibiliteit die de wet gaat  
bieden aan de oprichters en aandeelhouders de invulling van dit begrip kunnen 
kleuren. Bij kleine vennootschappen met een beperkt aantal aandeelhouders zal het 
vennootschappelijk belang dichter liggen bij het belang van de aandeelhouders dan 
bij een grote vennootschap met veel werknemers en maatschappelijke belangen.'15 
 
Uit Europese initiatieven vloeide het Europese idee voort dat regels moesten komen 
ter bescherming van kapitaal.16 Product van dit Europese denken was de Tweede 
EEG-richtlijn,17 die NV's aan zware ex ante vermogens- en crediteurenbescherming 
onderwierp.18 Soortgelijke wijzigingen die als gevolg van deze richtlijn dwingend 
gingen gelden voor de NV werden eveneens, met het oog op bestrijding van  
misbruik van BV's, doorgevoerd in het BV-recht.19  
 
Bovenstaande ontwikkelingen droegen niet bij aan de bruikbaarheid van de BV voor 
haar grootste doelgroep, de MKB-sector.20 Deze sector leek juist behoefte te hebben 
aan maatschapsachtige samenwerkingsverbanden, waarin grote vrijheid bestaat tot 
regeling van onderlinge verhoudingen en welke voorzien in snelle en efficiënte  
oprichtingsprocedures, in plaats van een dwingendrechtelijk BV-instituut. Deze 
ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat veel wettelijke bepalingen van het BV-recht 
                                                        
12 Zie in dit verband Pitlo/Raaijmakers 2006, p. 169; Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 

2013/13; en hoofdstuk 2, paragraaf 2.2. 
13 Zie Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/13. Zie ook Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 2, 

waar zij opmerken dat een zekere verschuiving in het denken is opgetreden, waarbij de BV minder 
als institutioneel fenomeen, en meer als contractueel verband tussen aandeelhouders wordt gezien. 
Zie ook HR 17 oktober 2003, JOR 2003/276, conclusie A-G onder 4.9 (De Rijk q.q./Van Roy), waar-
in A-G Timmerman de verplichte storting op aandelen kwalificeert als een verplichting die voort-
vloeit uit een overeenkomst. Hiermee lijkt hij de ontwikkeling van contractualisering van het ven-
nootschapsrecht in gang te hebben gezet. 

14 Zie in dit verband Barneveld 2009 (ii), p. 232. 
15  Zie Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 3. 
16 Zie Bier (preadvies) 2006, p. 184-185. 
17 Zie Richtlijn 77/91/EEG. 
18 Zie in dit verband Pitlo/Raaijmakers 2006, p. 170-172. 
19 In dit verband dient ook te worden gewezen op de invoering van de anti-misbruikwetgeving. De 

eerste anti-misbruikwet betreft de Wet ketenaansprakelijkheid (Wet van 4 juni 1981, Stb. 1981, 370). 
De tweede en derde anti-misbruikwet betreft aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillis-
sement (artikel 2:138/248 BW; Wet van 21 mei 1986, Stb.1986, 276). 

20 Zie in dit verband Pitlo/Raaijmakers 2006, p. 166, waar hij zich op het standpunt stelt dat de dwin-
gendrechtelijke opzet en wettelijke organisatie van de BV op gespannen voet staat met de realiteit 
van vele honderdduizenden BV's. 
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als star, gecompliceerd en onnodig belastend werden ervaren.21 De ontwikkeling 
naar een rigide BV-recht was voor een toenemend aantal ondernemers aanleiding 
om hun heil te zoeken in buitenlandse rechtsvormen zoals de Engelse Ltd., de Ame-
rikaanse Inc. of de Duitse GmbH. Als gevolg van het door Nederland gehanteerde 
incorporatiestelsel zijn de dwingende bepalingen van Boek 2 BW dan niet van  
toepassing.22 
 
Fundamenteel gezien is het belangrijk om te kijken naar de aard van het rechtsper-
sonenrecht.23 Artikel 2:25 BW bepaalt voor alle in Boek 2 BW geregelde rechts-
personen dat een dwingendrechtelijk uitgangspunt geldt. Meinema en De Kluiver 
beschouwen artikel 2:14 BW en 2:21 BW evenzeer als indicaties voor het  
dwingendrechtelijk karakter van Boek 2 BW. Artikel 2:14 lid 1 BW is volgens hen 
aan te merken als een lex specialis van artikel 3:40 BW. Ingevolge artikel 2:14 BW 
is een besluit nietig wanneer het naar inhoud of strekking in strijd is met de wet of 
statuten. Op basis van artikel 2:21 lid 1 sub b BW kan de rechtbank de rechts-
persoon ontbinden indien zijn statuten niet aan de eisen der wet voldoen.24 Een van 
de redenen waarom het rechtspersonenrecht van Boek 2 BW voorziet in deze  
bepalingen, wordt ten aanzien van de BV en NV verklaard door het privilege van 
beperkte aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders.25 Het primair dwin-
gende vennootschapsrecht vormt een waarborg voor crediteuren, minderheidsaan-
deelhouders en toekomstige aandeelhouders. 
 
De wetgever heeft bij de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht  
wederom gekozen voor een dwingendrechtelijk uitgangspunt, omdat dit wets-
systematisch gezien tot de meest wenselijke uitkomst zou leiden. Een uitgangspunt 
van regelend recht zou betekenen dat de regels opgenomen in het algemeen deel van 
Boek 2 BW slechts voor de BV van regelend recht worden en dwingendrechtelijk 
blijven gelden voor de overige rechtspersonen van Boek 2 BW. Verder stelt de  
wetgever dat een tournure naar een uitgangspunt van regelend recht zou indruisen 
tegen het institutionele karakter van de rechtspersonen uit Boek 2 BW.26 Hiermee 
geeft de wetgever geen gehoor aan de roep uit de praktijk en wetenschap.27 Het ar-
gument van de wetgever strookt mijns inziens niet met de realiteit vanwege het feit 
dat veel BV's DGA-vennootschappen betreffen. Deze vennootschappen worden in 
de praktijk onnodig belemmerd.28 Wel heeft de wetgever met de Wet Flex-BV een 
groot aantal dwingendrechtelijke bepalingen geschrapt, waardoor kan worden  
gesteld dat artikel 2:25 BW haar kracht gedeeltelijk heeft verloren.29 Op deze wijze 

                                                        
21 Zie Van der Sangen & Raaijmakers 2004, p. 2. 
22 Zie in dit verband paragraaf 2.4 en Meussen 2012, p. 3-4. 
23  Zie in dit verband Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 3. 
24  Zie De Kluiver & Meinema 2002, p. 649. 
25 Zie Steins Bisschop 2010, p. 51. Zie meer uitgebreid paragraaf 2.3, waarin de redenen voor dwin-

gendrechtelijke bepalingen in het vennootschapsrecht worden besproken. 
26 Zie Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 6. 
27 Zie in dit verband Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 3 en Blanco Fernández & Van Olffen 2007, p. 

97. 
28  Zie ook De Kluiver & Meinema 2002, p. 658-659. 
29  In dit verband kan worden gewezen op de grotere vrijheid van inrichting voor aandeelhouders, welke 

tot uitdrukking komt in de ruimere mogelijkheden om in de statuten af te wijken van wettelijke bepa-
lingen. Zie bijvoorbeeld artikel 2:192, 228, 242 en 252 BW. 
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wordt tegemoet gekomen aan het pleidooi van Meinema die schreef: 'Hoewel het 
dwingendrechtelijk uitgangspunt verdedigbaar is ten aanzien van de naamloze  
vennootschap met beleggers als aandeelhouders, pleit ik ervoor om in ieder geval 
voor de besloten vennootschap het uitgangspunt om te keren.'30 
 
De keuze van de wetgever om het dwingendrechtelijk uitgangspunt niet te verlaten, 
levert een zekere spanning op met het vrijheidsstreven binnen het ondernemings-
recht.31 Het herziene BV-recht behoudt een overwegend dwingendrechtelijk karakter 
waardoor de principiële keuzevrijheid van aandeelhouders bij invulling van het sa-
menwerkingsverband aanzienlijk wordt ingeperkt.32 Een uitgangspunt van regelend 
recht sluit beter aan bij de doelstelling van de wetgever om oprichters/aandeel-
houders meer inrichtingsvrijheid te bieden.33 Een systeem dat principieel uitgaat van 
regelend recht hoeft naar mijn mening niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat het 
aantal dwingendrechtelijke regels afneemt. De wetgever heeft ook bij een systeem 
dat uitgaat van regelend recht de vrijheid om specifieke wetsbepalingen dwingend-
rechtelijk te redigeren teneinde het machtsevenwicht binnen de BV te bewaken, de 
BV te behoeden voor misbruik en haar zo goed mogelijk te laten functioneren.34 Van 
Olffen en Blanco Fernández merken in deze lijn op: 'Het uitgaan van regelend recht 
betekent niet algehele afschaffing van dwingend recht. De wetgever kan op goede 
gronden de autonomie van partijen over een bepaald onderwerp of onder bepaalde 
omstandigheden beperken. Daarnaast kan de wetgever aanvullend recht geven voor 
het geval de betrokkenen over het onderwerp geen contractuele voorziening hebben 
getroffen.'35 
 
3.3 Meer vrijheid van inrichting voor aandeelhouders  
 
De dwingende formeel-juridische scheiding tussen de AV en het bestuur van de BV 
strookt niet met de realiteit van vele persoonsgebonden BV's. Denk aan de DGA-
vennootschap, de concerndochter-BV, de joint-venture-BV en de familiale-BV, waar 
de rol van aandeelhouder en bestuurder zijn verenigd in dezelfde persoon; de 
DGA.36 Gemeenschappelijk kenmerk van persoonsgebonden BV's is dat de persoon 
van de aandeelhouder, anders dan bij vennootschappen met minder besloten samen-

                                                        
30 Zie Meinema (diss. Maastricht) 2003, p. 45.  
31  Zie meer uitgebreid paragraaf 2.2.  
32 Zie Raaijmakers & Van der Sangen 2011 (i), p. 92 en Vermeulen (preadvies) 2006, p. 158. 
33 Zie in dit verband Van Duuren (preadvies) 2006, p. 6. 
34 Zie in dit verband Van Duuren (preadvies) 2006, p. 6 en Meinema (diss. Maastricht) 2003, p. 240 

e.v. 
35 Zie in dit verband Blanco Fernández & Van Olffen 2007, p. 97, waar zij verwijzen naar het inmid-

dels van de plank naar de vuilnisbak verhuisde Wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13 BW. Zie 
ook Kamerstukken II 2003/04, 28 746, nr. 5 (nota naar aanleiding verslag), p. 6.  

36 Zie Van der Sangen 2007, paragraaf 5. Zie in dit verband Raaijmakers & Van der Sangen 2011 (i), p. 
91, waar zij de DGA als volgt definiëren: 'Onder een DGA verstaan wij de natuurlijke persoon die 
alleen of in samenwerking met anderen een onderneming start, inbrengt en in stand houdt in een 
eenmans- of samenwerkings-BV en zowel als aandeelhouder als bestuurder controlerende invloed 
heeft op de BV als rechthebbende op "zijn/hun" onderneming: volledige zeggenschap (als aandeel-
houder en als bestuurder), rechten op inkomen (als bestuurder: salaris en als aandeelhouder: divi-
dend en uitkeringen) en recht op de vervreemdings-, liquidatie of exit-waarde zijn de kernelementen 
van de positie van de DGA.' 
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werkingsverbanden, meer dan diens kapitaalinbreng op de voorgrond staat.37 Het feit 
dat de persoon van aandeelhouder op de voorgrond staat kan een doorbraak van aan-
sprakelijkheid rechtvaardigen.38 Bij persoonsgebonden BV's bestaat het gevaar dat 
de uitkomst van een belangenafweging in de AV veelal gelijk is aan die van het be-
stuur.39 Volgens de institutionele beleving van de BV is de vennootschap een los van 
de aandeelhouders staand instituut met een eigen verzelfstandigd vennootschappe-
lijk belang. Een institutionele visie gaat volgens Van der Sangen niet op bij per-
soonsgebonden BV's omdat men niet kan spreken van een seperation of ownership 
from control.40 Met andere woorden; er bestaat geen afstand tussen de aandeelhou-
der en de vennootschap. Het intuïtu personae-karakter van persoonsgebonden-BV's 
verdedigt mijns inziens een meer instrumentele benadering.41 Bij alle belangen-
afwegingen die een DGA maakt, speelt zijn eigendommelijk belang in de onderne-
ming een belangrijke rol. De DGA neemt immers beslissingen als UBO.42 Van 
Duuren merkt in dit verband op dat een besloten vennootschap, gelijk de personen-
vennootschap, een overwegend instrumenteel karakter heeft; 'zij streeft een doel na 
dat dienstbaar is aan de rechtmatige belangen van degene die de betreffende beslo-
ten vennootschap hebben opgericht.'43  
 
Het feit dat maten bij een maatschap voor gelijke delen aansprakelijk zijn en ven-
noten bij een VOF of beherende vennoten in een CV hoofdelijk verbonden zijn voor 
het geheel maakt deze rechtsvormen minder aantrekkelijk voor de MKB-sector.44 
Commanditaire vennoten in een CV kunnen niet meer verliezen dan hun inbreng in 
het vermogen van de CV.45 Willen commanditaire vennoten genieten van uitsluiting 
van persoonlijke aansprakelijkheid dan zullen zij niet naar buiten toe als vennoot 
mogen optreden.46 Dit komt de aantrekkelijkheid van deze rechtsvorm als samen-
werkingsverband beslist niet ten goede. Indien MKB-ondernemers willen profiteren 
van fiscale voordelen, beperkte aansprakelijkheid en afgescheiden vermogens zijn 
zij genoodzaakt om hun besloten samenwerkingsverband onder te brengen in de 
rechtsvorm BV.47 Uitgangspunt bij de modernisering van het BV-recht was de one  
 
 

                                                        
37 Vgl. Löwensteyn (preadvies) 1970, p. 63, waar hij het volgende stelt: '(...), dat het element van de 

intuitus personae het zwakst tot uidrukking komt in het Nederlandse ontwerp, waar het zich eigenlijk 
alleen manifesteert in bepalingen, die een beroep op het beleggend publiek beogen te beletten.' 

38  Zie hierover paragraaf 6.2.2.4, 6.3 en 6.4. 
39 Zie in dit verband Vermeulen (preadvies) 2006, p. 158-159, waar hij het volgende opmerkt: 'Van 

personen die zowel bestuurder als aandeelhouder zijn, mag niet worden verwacht dat het belang dat 
zij dienen afhankelijk is van de "pet" die zij dragen.' Zie ook Boschma (diss. Groningen) 1997, p. 89. 

40 Zie Van der Sangen 2003, p. 33. 
41 Zie ook Raaijmakers & Van der Sangen 2011 (ii), p. 91-92. 
42 Onder 'UBO' of 'Ultimate Beneficial Owner' wordt voor de strekking van dit proefschrift verstaan de 

natuurlijk persoon bij wie uiteindelijk de feitelijke zeggenschap over de vennootschap(pen) rust (vgl. 
artikel 3 lid 4 sub b onder 4o Wwft). 

43 Zie Van Duuren 2004, p. 5. 
44  Artikel 7A:1680 BW (maatschap); artikel 18 WvK (VOF); en artikel 19 WvK (CV). 
45 Artikel 20 lid 3 WvK. 
46 Artikel 21 jo. 20 WvK. 
47 Zie meer uitgebreid EIM-Rapport (februari) 2004, p. 19-59 en EIM-Rapport (maart) 2004, p. 2-4. 
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size fits all-gedachte.48 Een rechtsvorm die geschikt zou moeten zijn voor grote en 
kleine ondernemingen, van een eenvoudige DGA-vennootschap tot familiale ven-
nootschappen en complexe joint-venture structuren.49  
 
Het gemis van een duidelijk ontwikkelde rechtsvorm voor persoonsgebonden onder-
nemingen is temeer voelbaar nu titel 7.13 BW van het wetgevingstableau is  
geschrapt.50 Dit verlies valt extra zwaar nu de wetgever het dwingendrechtelijke en 
institutionele karakter van de BV ook onder het herziene BV-recht niet (geheel) 
heeft verlaten. Met verscheidene auteurs ben ik van mening dat het Wetsvoorstel 
personenvennootschappen overhaast en voortijdig van het wetgevingstableau is  
gehaald.51 Een uitgebreidere consultatie had wellicht de complementaire functie van 
een personenvennootschap voor het bestaande 'rechtsvormenmenu' kunnen  
benadrukken. Deze leemte bij de rechtsvormkeuze levert spanning op bij de vorm-
geving van statuten en leidt in de woorden van Schwarz tot de compositie van  
innoverende aandeelhoudersovereenkomsten. 52  Deze aandeelhoudersovereenkom-
sten staan vaak op gespannen voet met het dwingendrechtelijke karakter van het 
vennootschapsrecht.53 In dit verband dient te worden gewezen op de complexe  
verhouding tussen aandeelhoudersovereenkomsten en statuten. Van der Sangen stelt 
dienaangaande: 'Door bij een persoonsgebonden samenwerking te kiezen voor een 
BV ontstaat er evenwel naar huidig recht een complex patroon van enerzijds con-
tractuele en (personen)vennootschappelijke betrekkingen, en anderzijds de rechts-
personenrechtelijke lidmaatschapsverhoudingen uit hoofde van Boek 2 BW.'54 
 

                                                        
48  Anders Vermeulen (preadvies) 2006, p. 123, waarin hij, in het licht van internationale ontwikkelin-

gen, pleit tegen de one size fits all-gedachte met betrekking tot rechtsvormen. 
49 Zie Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 5. 
50 Zie Kamerstukken II 2011/12, 28 746-31 065, nr. 7 (brief van de Minister van Veiligheid en Justitie). 
51 Zie Boschma & Mathey-Bal 2012, paragraaf 6 en Hamers 2012, paragraaf 3. Zie in dit verband Blan-

co Fernández & Van Olffen 2007, p. 102, waar zij het volgende opmerken: 'Uit de ervaringen die 
met name in de Verenigde Staten zijn opgedaan met de invoering van een veelheid aan rechtsvormen 
kunnen wij niet afleiden dat de invoeringsvariant in Nederland meer voordelen biedt dan de aanpas-
singsvariant.' Het kabinet leidt uit het onderzoek van Blanco Fernández en Van Olffen af dat geen 
aanleiding bestaat om in aanvulling op de Wet Flex-BV een nieuwe rechtsvorm te introduceren. 

52 Zie Schwarz 2009, p. 14. Zie meer uitgebreid Ten Berg (preadvies) 2002, p. 176, waar hij de volgen-
de aandeelhoudersovereenkomsten onderscheidt, te weten overeenkomsten die zien op: (i) de kapita-
lisatie en financiering van de vennootschap, waaronder in het bijzonder ook de doorfinancierings-
plicht; (ii) het dividendbeleid; (iii) de uitoefening van het stemrecht op de aandelen; (iv) de  
samenstelling van het bestuur en een eventuele raad van commissarissen; (v) het overleg met en de 
rapportage aan aandeelhouders; (vi) arbitrageregelingen dan wel andere vormen van contractuele  
geschillenregelingen; en (vii) het toepasselijke recht.  

53 Zie meer uitgebreid Schwarz 2009, p. 14-15, waar hij betoogt dat deze spanning zich onder het recht 
van voor 1 oktober 2012 liet gelden ten aanzien van aandeelhoudersovereenkomsten waarin de ver-
plichte overdraagbaarheid van aandelen in een BV werd weggecontracteerd (artikel 3:40 BW). Dit 
gebeurde door overeen te komen dat aandeelhouders over en weer niet gehouden waren te reflecteren 
als in het kader van een aanbiedingsplicht aanbieding plaatsvond, buiten de zo ruim geformuleerde 
kring uit artikel 2:195 (O)BW. Vergelijkbare problemen deden zich voor ten aanzien van aandeel-
houdersovereenkomsten die poogde samenwerkenden te binden door de overdraagbaarheid van aan-
delen in zekere zin te beperken. Dit was eveneens strijdig met het dwingendrechtelijke uitgangspunt 
dat aandelen steeds overdraagbaar moeten zijn. Onder het nieuwe recht is de wettelijk verplichte 
blokkering van aandelen komen te vervallen en is onder artikel 2:195 lid 3 BW de mogelijkheid op-
genomen om statutair aandelen voor een bepaalde termijn onverdraagbaar te maken. 

54 Zie Van der Sangen 2003, p. 32. 
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De grondslag voor de geoorloofdheid van aandeelhoudersovereenkomsten kan  
gevonden worden in de arresten Wennex, Distilleerderij Melchers en Aurora.55 Deze 
arresten zien op de toelaatbaarheid van stemovereenkomsten. De Hoge Raad oor-
deelde dat het een aandeelhouder in beginsel vrijstaat zich ter zake van de uitoefe-
ning van zijn stemrecht te binden mits dit niet geschied op een wijze of onder  
omstandigheden waardoor de overeenkomst tot maatschappelijk onbetamelijke  
gevolgen zou leiden. De vraag waar precies de grens ligt, wordt niet in de juris-
prudentie beantwoord. In de literatuur wordt aangenomen dat een overeenkomst die 
zo algemeen is dat de aandeelhouder geen enkele vrijheid wordt gelaten om een  
eigen belangenafweging te maken ten aanzien van alle onderwerpen binnen de  
vennootschap verboden is (stemmenkoop). Stemovereenkomsten moeten daarom 
zien op concrete gevallen.56  
 
De Hoge Raad lijkt, in het geval van een persoonsgebonden samenwerking in een 
BV, rekening te houden met contractuele afspraken tussen aandeelhouders.57 Aan-
deelhoudersovereenkomsten dienen dus als richtsnoer voor de uitleg van statuten en 
geven daarmee nadere invulling aan de norm van artikel 2:8 BW.58 Ook in beschik-
kingen van de Ondernemingskamer lijkt de verhouding tussen statuten en aandeel-
houdersovereenkomsten enigszins genuanceerd te worden doordat in bepaalde  
gevallen beperkte vennootschapsrechtelijke gevolgen aan aandeelhoudersovereen-
komsten worden toegekend.59 Concluderend kan worden gesteld dat jurisprudentie, 
wetgeving en literatuur de praktijk geen stevig handvat bieden voor de werking en 
geoorloofdheid van aandeelhoudersovereenkomsten.60  
 
Aandeelhouders dienen bedacht te zijn op de verschillen in rechtsgevolgen tussen 
statutaire regelingen en contractuele afspraken.61 Aandeelhoudersovereenkomsten 
worden beheerst door het verbintenissenrecht, terwijl de geldigheid van statuten 
wordt beheerst door het vennootschapsrecht.62 Onder het herziene BV-recht brengt 
de regeling van artikel 2:192 BW met zich dat ook verplichtingen van verbintenis-
rechtelijke aard kunnen worden opgenomen in de statuten.63 Nu de wetgever het 
                                                        
55 Zie HR 30 juni 1944, NJ 1944, 465 (Wennex); HR 13 november 1959, NJ 1960, 472 (Distilleerderij 

Melchers); en HR 19 februari 1960, NJ 1960, 473 (Aurora). Zie in dit verband ook Schrama 2012, p. 
101-106. 

56 Zie Van der Sangen 2003, p. 40. 
57 De basis hiervoor kan worden gevonden in de arresten HR 9 juli 1990, NJ 1991, 51 (Sluis) en HR 31 

december 1993, NJ 1994, 436 (Verenigde Bootlieden). 
58 Zie Van der Sangen 2003, p. 40. 
59 Zie in dit verband HR 29 november 1996, NJ 1997, 345 (Chipshol) en Hof Amsterdam (OK) 20 mei 

1999, JOR 2000/72 (Cromwilld/Versatel). Zie ook Hof Amsterdam (OK) 8 mei 2002, JOR 2002/112, 
m.nt. van Blanco Fernández (Broadnet), waarin hij benadrukt dat deze jurisprudentiële lijn verstrek-
kende gevolgen kan hebben. Miskenning van andere rechten kunnen zijns inziens ook enquêtabel 
worden geacht, wat niet goed valt te rijmen met de communis opinio dat de vennootschap een van de 
aandeelhouders losstaande institutie is.  

60  Zie in dit verband De Kluiver & Meinema 2002, p. 650 en Van der Sangen 2003, p. 37-41.  
61 Zie in dit verband Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 16-17. 
62 Bij niet nakoming van een verplichting die voortvloeit uit een aandeelhoudersovereenkomst dient de 

weg van wanprestatie ex artikel 6:74 BW te worden bewandeld. Een besluit van een orgaan van een 
rechtspersoon dat in strijd is met de statuten is nietig ex artikel 2:14 lid 1 BW. Denk ook aan ven-
nootschapsrechtelijke sancties van artikel 2:227 lid 6 en 228 lid 1 BW. 

63 Zie in dit verband Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 44, waar het 
verstrekken van een lening aan de vennootschap en de verplichting tot levering van producten aan de 
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mogelijk heeft gemaakt om persoonsgebonden afspraken statutair te verankeren, 
lijkt hij een zekere contractuele dimensie van statuten te erkennen.64 De memorie 
van toelichting lijkt deze verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard duidelijk te 
onderscheiden van een gewone aandeelhoudersovereenkomst door het vennoot-
schapsrechtelijke karakter van aandeelhoudersovereenkomsten te benadrukken.65  
 
Bij de Wet Flex-BV wordt vastgehouden aan het scherpe onderscheid tussen statu-
ten en aandeelhoudersovereenkomsten. Om te voorkomen dat toekomstige aandeel-
houders worden gebonden aan van statuten afwijkende contractuele regelingen 
waarmee zij niet bekend zijn, kent het BV-recht het verbod op incorporation by  
reference.66 Door middel van dit verbod kan geen vennootschappelijk karakter aan 
een aandeelhoudersovereenkomst worden toegekend door in statuten te verwijzen 
naar een aandeelhoudersovereenkomst. Op deze manier verhindert dwingend ven-
nootschapsrecht dat statuten een gesloten, niet voor wijziging vatbare, overeenkomst 
vormen. Zo kunnen ook later toetredende aandeelhouders invloed uitoefenen op de 
inhoud van de statuten en daarmee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de 
vennootschap.67 
 
Ten aanzien van de noodzaak om onderlinge verhoudingen onder te brengen in crea-
tieve aandeelhoudersovereenkomsten stelt de Expertgroep het volgende: '(...) veel 
van hetgeen nu noodzakelijkerwijs in een aandeelhoudersovereenkomst moet wor-
den geregeld – omdat de wet statutaire regeling niet toelaat – onder het aanbevolen 
BV-recht wel in statuten kan worden vervat. De noodzaak om aandeelhoudersover-
eenkomsten op te stellen, daarnaar in statuten te verwijzen c.q. daarvoor nadere 
regels te stellen zal derhalve afnemen.'68 Ik vraag mij af of de noodzaak tot de com-
positie van aandeelhoudersovereenkomsten daadwerkelijk zal afnemen. Portengen is 
van mening dat, hoe flexibel wij ten aanzien van statuten ook zijn, redenen zullen 
blijven bestaan om aandeelhoudersovereenkomsten te laten prevaleren boven statu-
ten.69 Redenen om te blijven kiezen voor een aandeelhoudersovereenkomst zijn: (i) 
aandeelhoudersovereenkomsten binden slechts contractspartijen, terwijl statuten 
                                                                                                                                  

vennootschap als voorbeelden van dergelijke verplichtingen worden genoemd. Hieraan kunnen  
worden toegevoegd: (i) een concurrentiebeding; (ii) een arbitrageclausule; (iii) verplichting tot over-
name van aandelen en een meeverkoopverplichting uit hoofde van een tag along-recht van een  
medeaandeelhouder; (iv) een verplichting van aandeelhouders om bij overschrijding van de solvabili-
teitsgrens het garantievermogen van de vennootschap aan te sterken; en (v) een verplichting van  
aandeelhouders om zekerheid te stellen als de BV vreemd vermogen besluit aan te trekken.  

64 Zie in dit verband Stokkermans (preadvies) 2008, p. 107-108, waar hij het volgende opmerkt: 'De 
invloed van het algemene verbintenissenrecht op het vennootschapsrecht neemt weer toe.' 

65 Zie Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 16. 
66 Zie in dit verband De Kluiver 2008, p. 690, waar hij stelt dat de behoefte om bepaalde onderlinge 

afspraken te willen opnemen in statuten zeker zal bestaan wanneer een van de partners afkomstig is 
uit de Angelsaksische of Amerikaanse rechtscultuur. De Revised Model Business Corporations Act 
en de vennootschapswetgeving in Delaware kennen een dergelijke incorporation by reference-
regeling in de vorm van bylaws, waarin zaken die louter interne verhoudingen van de vennootschap 
betreffen kunnen worden vastgelegd. Dergelijke bylaws betreffen een document dat met minder for-
maliteiten is omgeven.  

67 Zie Meinema (diss. Maastricht) 2003, p. 244. 
68 Zie Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 4. 
69 Zie Portengen (preadvies) 2006, p. 42. Zie ook Stokkermans (preadvies) 2008, p. 108, waar hij  

opmerkt dat het herziene BV-recht geen verandering in de situatie zal brengen, omdat zowel de statu-
taire als de contractuele mogelijkheden worden vergroot. 
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zich ook tot anderen richten; (ii) op statuten is Nederlands recht altijd van toepas-
sing, terwijl contractueel een rechtskeuze mogelijk is; (iii) voor de uitleg van een 
aandeelhoudersovereenkomst geldt de Haviltex-norm,70 terwijl bij de uitleg van  
statuten wordt aangesloten bij de CAO-norm;71 (iv) statuten zijn te raadplegen via 
het Handelsregister, hetgeen voor commercieel gevoelige informatie niet gewenst 
is;72 (v) statutaire regelingen zijn door hun formaliteiten minder flexibel dan de 
vormvrije aandeelhoudersovereenkomsten;73 (vi) de wet Flex-BV biedt flexibiliteit, 
maar niet op alle punten vrijheid; en (vii) de omstandigheid dat is gehandeld in strijd 
met een statutaire bepaling die de rechtspersoon beoogt te beschermen, moet worden 
aangemerkt als een zwaarwegende omstandigheid die in beginsel de aansprakelijk-
heid van de bestuurder vestigt74.75 
 
Tot slot merk ik op dat een mogelijk gevaar van de grotere vrijheid van aandeel-
houders om de vennootschap naar eigen inzicht in te richten, is dat een meerderheid 
in de AV de minderheid met deze regelingen belast. Om deze reden heeft minder-
heidsbescherming bijzondere aandacht gekregen binnen de moderniseringsoperatie 
van het BV-recht.76 Zo is de repressief werkende regeling betreffende het uit-
tredingsrecht,77 die voorheen leidde tot zogenoemde deadlock-situaties, verbeterd. 
Daarnaast zijn preventief werkende minderheidsbeschermende maatregelen in-
gevoerd.78 
 
3.4 Modificatie ten behoeve van rechtszekerheid en vermindering van ad-

ministratieve lasten  
 
De belangrijkste functie van het Nederlandse BV-recht is, als gezegd, het bevorde-
ren van het ondernemerschap.79 Het BV-recht dient een solide juridische basis aan 
haar grootste doelgroep, de MKB-sector, te verschaffen. Dit vergt praktisch recht 
dat een grote mate van rechtszekerheid biedt en ondernemers niet nodeloos belast 
met ingewikkelde regelgeving en daarmee samenhangende administratieve lasten en 
kosten.80 De Expertgroep heeft zich derhalve afgevraagd of bestaande regels nog 
wel effectief waren en of de effectiviteit nog wel in verhouding stond tot de admini-
stratieve lasten.81 Met name op het gebied van kapitaalbescherming bestond onenig-
heid over de effectiviteit van de regels. In dit verband is de volgende passage uit het 

                                                        
70 Zie HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex). Zie voor het verschil in uitleg tussen de Haviltex- 

en CAO-norm Hof Arnhem 2 maart 2010, JOR 2010/150, r.o. 4.7 (Delta/Essent). 
71 Zie HR 17 en 24 september 1993, NJ 1994, 173 en 174 (CAO). 
72 Zie Portengen (preadvies) 2006, p. 41, waar hij de onwenselijkheid bij winstverdeling in private 

equity-structuren als voorbeeld noemt. 
73 Denk aan de verplichte gang naar de notaris bij opneming en wijziging van de statuten.  
74 Zie HR 29 november 2002, NJ 2003, 455 (Schwandt/Berghuizer Papierfabriek).  
75  Zie in dit verband Vorst 2013, paragraaf 2. 
76 Zie in dit verband Advies Commissie vennootschapsrecht 2007.  
77 Artikel 2:343 BW. 
78 Denk aan artikel 2:195 lid 3 en 2:226 lid 2 BW, die voor bepaalde besluiten van de AV unanimiteit 

voorschrijven. Het herziene BV-recht biedt voorts mogelijkheden om ingevolge artikel 2:192 lid 1 
BW aandeelhouders vrij te stellen van nieuwe statutaire verplichtingen waarmee zij niet hebben inge-
stemd.  

79  Zie in dit verband paragraaf 2.3. 
80 Zie in dit verband Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/12. 
81 Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 752, nr. 2 (nota modernisering van het ondernemingsrecht), p. 17. 
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rapport Boschma e.a. veelzeggend: 'Bepalingen van kapitaalbescherming zijn niet 
altijd eenduidig te interpreteren, ze zijn soms te stringent (veel dwingend, weinig 
regelend recht), soms innerlijk tegenstrijdig en sommige bepalingen zijn eenvoudig 
te omzeilen.'82 
 
Zo stelt de Expertgroep ten aanzien van de bankverklaring van artikel 2:203a 
(O)BW dat deze geen zekerheid verschafte aan crediteuren dat aan de stortingsplicht 
was voldaan.83 Daarnaast had de kostbare en ingewikkelde accountantsverklaring 
van artikel 2:204a (O)BW bij storting op aandelen in natura nauwelijks toegevoegde 
waarde boven de vereiste beschrijving van de oprichters c.q. het bestuur. Lennarts 
en Schutte-Veentra merken in hun rapport op: 'Die hoge kosten lijken niet altijd  
gerechtvaardigd, omdat uit het accountantsonderzoek niet onomstotelijk de waarde 
van de inbreng in natura komt vast te staan en ook niet of met de inbreng is voldaan 
aan de stortingsplicht op de aandelen.'84 Voorts bleek de Nachgründungsregeling 
van artikel 2:204c (O)BW in de praktijk haar doel, het ontduiken van de inbrengcon-
trole, niet te dienen. Het was voor de BV moeilijk om na te gaan of een bepaald 
vermogensbestanddeel dat zij wenste te verkrijgen in de bedoelde periode had toe-
behoord aan een oprichter of aandeelhouder, hetgeen kon leiden tot een onbewuste 
overtreding van artikel 2:204c (O)BW.85  
 
Het verbod van steunfinanciering van artikel 2:207c (O)BW is in de ogen van  
Winter en Wezeman een van de lastigste en meest verfoeide regels van het oude 
kapitaalbeschermingsregime.86 Dit verbod had een belemmerende werking op over-
names en herstructureringen van concerns en de vage omschrijving leidde tot grote 
rechtsonzekerheid. 87  Verder leidden de sancties van nietigheid van de Nach-
gründungsregeling en het verbod tot financiële steunverlening tot onzekerheid in de 
praktijk. Zie in dit verband de bemerking van de commissie vennootschapsrecht: 'De 
vereenvoudigingsoperatie heeft ook tot gevolg dat diverse nietigheden die vaak bij 
het overtreden van de kapitaalbeschermingsvoorschriften intreden, komen te ver-
vallen. (...) Hierdoor wordt de rechtszekerheid bevorderd.'88  
 
De vraag of met de herziening van het BV-recht administratieve lasten daadwerke-
lijk zijn verminderd en de rechtszekerheid is bevorderd acht ik discutabel. Zo kun-
nen verzekering, vrijwaring en advieskosten als gevolg van de nieuwe uitkeringstest 
van artikel 2:216 BW mogelijk tot extra kosten leiden. Daarnaast betekent het vast-
houden van de wetgever aan de duale structuur van de BV hoge informatiekosten 
voor persoonsgebonden BV's, omdat zij moeten nagaan in hoeverre zij kunnen  
afwijken van de standaard BV waarin de scheiding tussen bestuur en aandeelhouders 
wettelijk is geregeld. Het nader invulling geven aan het onderlinge samenwerkings-

                                                        
82 Zie Rapport-Boschma e.a. 2005, p. 4. 
83 Zie Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 90. Zie ook Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 19-

22 en Van der Sangen & Raaijmakers 2004, p. 250. 
84 Zie Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 28-29. 
85 Zie Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 34. 
86 Zie Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 103. 
87 Zie meer uitgebreid Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 46 en Van Schilfgaar-

de/Winter/Wezeman 2013, p. 104. 
88 Zie Commissie vennootschapsrecht 2007, p. 3-4. 
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verband van de BV in statuten, reglementen of aandeelhoudersovereenkomsten leidt 
voor kleine ondernemingen in de MKB-sector vaak tot onnodige administratieve 
lasten en (hoge) kosten.89 Ten slotte dwingt met name het overgangsrecht, de nieuwe 
regeling betreffende de vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening en de  
positie van certificaathouders tot statutenwijziging. 
 
3.5 Inspelen op de behoefte van de hedendaagse, nationale en internationa-

le praktijk 
 
Om nader in te gaan op de behoeften die in de praktijk leven ten aanzien van het 
bestaande rechtsvormenarsenaal is het primair van belang te kijken naar de functie 
van het ondernemingsrecht. Van der Sangen lijkt vooral nadruk te leggen op het 
faciliteren; het inspelen op de behoefte van de ondernemer. Hij merkt dienaangaan-
de het volgende op: 'De functie van het ondernemingsrecht is in de eerste plaats dat 
het een raamwerk zou dienen te bieden voor de ondernemer bij zijn keuze voor de 
voor hem meest efficiënte rechtsvorm ter bereiking van zijn ondernemingsdoelstel-
ling.'90 Naast het dienen van de belangen van de ondernemers speelt de maatschap-
pelijke functie van het ondernemingsrecht eveneens een belangrijke rol.91 Om in te 
spelen op de groeiende behoefte van MKB-ondernemers92 om buiten de landsgren-
zen activiteiten te ontplooien, grensoverschrijdend te fuseren of te splitsen, hun BV 
om te zetten in een buitenlandse rechtsvorm of de statutaire zetel naar het buitenland 
te verplaatsen, gaf het Europese Hof van Justitie in 1999 het startschot van de juris-
dictionele competitie.93  
 
Na het arrest van het Europese Hof van Justitie inzake Inspire Art is de druk op de 
Nederlandse wetgever vergroot.94 Deze door Europa aangewakkerde competitie had 
als gevolg dat de Nederlandse BV concurrentie kreeg van hybride/vereenvoudigde 
/flexibele ondernemingsvormen uit andere EU-lidstaten. Hierdoor moest Nederland 
gaan beoordelen of zij met haar rechtsvormen nog wel in play was als hét meest 
aantrekkelijke vestigingsland voor buitenlandse ondernemingen. Een aantrekkelijk 
ondernemingsrecht met betrouwbare en bruikbare rechtsvormen, waarin beleggers  
 
 
 

                                                        
89 Zie McCahery & Vermeulen 2005, paragraaf 1. 
90 Zie Van der Sangen 2008, p. 98. 
91  Zie in dit verband SER 69/14, p. 8-9. 
92 Zie in dit verband COM/2008/0396, p. 2, waar wordt gesteld dat de MKB-sector – ondernemingen 

met ten hoogste 250 werknemers en een omzet van maximaal 50 miljoen – van groot belang is voor 
de Europese Unie. Ruim 99 % van de ondernemingen in de Europa behoort tot het MKB. Daarnaast 
voorziet zij in 70% van alle banen in de private sector.  

93 Zie in dit verband HvJ EG 9 maart 1999, zaak C-212/97, Jur. 1999 (Centros). De Centros-zaak gold 
als katalysator van de concurrentieslag. Het Hof van Justitie EG oordeelde dat een vennootschap die 
is opgericht in een lidstaat in overeenstemming met aldaar geldende wetgeving, gerechtigd is tot het 
ontplooien van activiteiten in een andere lidstaat. 

94 Zie in dit verband McCahery & Vermeulen 2005, inleiding. Het Hof van Justitie EG oordeelde in de 
Inspire Art-zaak dat artikel 43 EG en 48 EG zich verzetten tegen nationale wettelijke regelingen die 
de vestiging van buitenlandse ondernemingen onderwerpen aan extra voorwaarden, zoals minimum-
kapitaaleisen.  
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kapitaal kunnen veiligstellen, draagt, zoals gezegd, bij aan de groei van de economi-
sche bedrijvigheid en werkgelegenheid.95 Dit leidde tot een heroverweging van de 
inrichting van onze kapitaalvennootschappen en de rol van alle daarbij betrokke-
nen.96 
 
In Nederland bestond discussie over de vraag of de Europese vennootschaps-
competitie niet zou leiden tot een race to the bottom,97 in die zin dat ten nadele van 
crediteuren en minderheidsaandeelhouders het evenwicht tussen vennootschap-
pelijke verhoudingen zoek zou raken. De Expertgroep bracht hiertegen in dat de 
competitie om de meest aantrekkelijke vennootschapsvorm in Europa niets afdoet 
aan de noodzaak en wenselijkheid om rechtsfiguren te ontwikkelen die een  
evenwicht nastreven van alle betrokken belangen.98 Het verdient opmerking dat een 
continu spanningsveld bestaat bij de ontwikkeling van nieuwe flexibele rechts-
vormen tussen enerzijds het bieden van meer inrichtingsvrijheid voor aandeel-
houders en anderzijds het waarborgen van de belangen van andere betrokkenen.  
 
3.6 Aansluiten bij ontwikkelingen in internationaal perspectief 
 
Rechtsvormen in de MKB-sector genieten de laatste jaren wereldwijd meer  
aandacht.99 Om Nederland niet onverdienstelijk aan de Europese vennootschaps-
competitie te laten deelnemen was het noodzakelijk om bij de vormgeving van het 
nieuwe BV-recht internationale ontwikkelingen in het vennootschapsrecht te betrek-
ken. 100  Verschillen tussen onze nationale rechtsvormen en hun buitenlandse  
concurrenten konden een voorsprong of achterstand in de competitie betekenen. De 
herziening van bestaande rechtsvormen en de totstandkoming van nieuwe rechts-
vormen met beperkte aansprakelijkheid is in Europa onmiskenbaar beïnvloed door 
Amerikaanse ontwikkelingen.101 Denk aan de verplichte bemoeienis van het bestuur 
met uitkeringen aan aandeelhouders ingevolge het nieuwe artikel 2:216 BW,  
hetgeen in het Amerikaanse vennootschapsrecht heel normaal is.102  
 
Verschillende Europese lidstaten hebben de dwingendrechtelijke regels van kapi-
taal- en vermogensbescherming, die voortvloeien uit de Tweede EEG-richtlijn, in 
mindere mate toegepast op hun BV-variant.103 Een groot aantal EU-lidstaten (de 
zogenaamde first movers) kwam al snel op voorsprong door een variant van onze 
BV in te voeren of bestaande wetgeving ingrijpend te herzien. De invoering van  
 
 

                                                        
95  Zie in dit verband paragraaf 2.4. 
96 Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 752, nr. 2 (nota modernisering van het ondernemingsrecht), p. 1. 
97 Zie meer uitgebreid Van Duuren 2004, paragraaf 1 en 2 en Vermeulen (diss. Tilburg) 2003, p. 75-88. 
98 Zie Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 11-12. 
99 Zie in dit verband Vermeulen (preadvies) 2006, p. 147-151, waar hij wijst op vooruitstrevende ont-

wikkelingen in het Aziatische vennootschapsrecht. 
100 Zie Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 7-8. 
101 Zie meer uitgebreid Vermeulen (preadvies) 2006, p. 131. Denk aan de Limited Liability Company die 

zich reeds vanaf 1977 ontwikkelde en de Limited Liability Partnership die zich vanaf 1991 ontwik-
kelde. 

102 Zie in dit verband Timmerman 2008. 
103 Zie meer uitgebreid Wezeman 2003, p. 322 e.v. 
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meer flexibele en eenvoudige rechtsvormen in andere ons omringende landen en de 
Verenigde Staten heeft de flexibiliseringsoperatie van het Nederlandse BV-recht een 
onvermijdelijk karakter gegeven. Denk aan de volgende ontwikkelingen:104 
 
• Frankrijk voerde in 1994 de Société par actions simplifiée in,105 welke in 1999 

toegankelijk werd gemaakt voor de MKB-sector.106 In 2009 werd het mogelijk 
een Société par actions simplifiée a euro 1 op te richten.107 In 2003 moderni-
seerde de Franse wetgever de Société a Responsibilité Limitée; 'La Sarl a     
euro 1'.108 

• Het Verenigd Koninkrijk voerde in 2000 de Limited Liability Partnership109 in 
en voerde in 2006 de vernieuwde Companies Act in.110 

• Spanje voerde in 2003 de Sociedad Limitada Nueva Empresa in.111  
• Duitsland heeft op 26 juni 2008 de Gesetz zur Modernisierung des GmbH-

Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen aangenomen en de Unterneh-
mergesellschaft ('Mini-GmbH'/'1-Euro GmbH') werd geïntroduceerd.112  

• België moderniseerde haar vennootschapsrecht in 2010. De Starter-BVBA met 
een minimumkapitaaleis van 1 euro deed zijn intrede.113  

 
Landen die kort na het startschot voor de Europese vennootschapscompetitie hun 
minimumkapitaalvereisten hebben afgeschaft of verlaagd, zoals Frankrijk, zijn het 
meest aantrekkelijk voor buitenlandse ondernemers en worden het minst geconfron-
teerd met inschrijvingen van buitenlandse rechtsvormen in eigen land.114 De Neder-
landse wetgever heeft ervoor gekozen geen nieuwe rechtsvorm in te voeren. Dit 
wekt verbazing gezien het feit dat een van zijn uitgangspunten juist was om aan-
sluiting te zoeken bij ontwikkelingen in de ons omringende landen.115 Men denke 
aan de invoering van de Franse Société par actions simplifiée en de Engelse Limited 
Liability Partnership, die grote populariteit genoten. Vermeulen wijst erop dat de 
wetgever met de ons omringende landen Duitsland en België lijkt te bedoelen.116 
Deze landen kozen voor een meer minimalistische aanpak door niet te kiezen voor 
een dergelijke ingrijpende wijziging. Door de introductie van een vennootschaps-
modaliteit, die kan worden beschouwd als een lichte vorm van de reeds bestaande 
besloten vennootschap, werd eerder voor een compromis gekozen tussen de voor- en 
tegenstanders. 
                                                        
104 Naast genoemde voorbeelden wijs ik op parallelle ontwikkelingen in Finland, Ierland en Italië.  
105 Zie Journal Officiel 4 janvier 1994, 129. 
106 Zie Journal Officiel 13 julliet 1999, 10.396. 
107 Zie Loi 23 julliet 2008 de modernisation l'économie. 
108 Zie Journal Officiel 5 août 2003, 13.449. 
109 Zie Limited Liability Partnerships Act 2000, in werking getreden op 6 april 2001. Zie meer uitge-

breid Blanco Fernández & Van Olffen 2007, hoofdstuk 2b. 
110 Zie Companies Act van 8 november 2006, Ch. 46, OPSI 2006. 
111 Zie Ley 7/2003 de la sociedad limitada Nueva Empresa van 1 april 2003, BOE 2003, nr. 79, p. 

12679-12689. 
112 Zie Bundesgesetzblatt 2008, Teil 1, nr. 48, 2026 e.v. 
113 Zie Wet van 12 januari 2010 tot wijziging van het wetboek van vennootschappen en tot vaststelling 

van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Starter", BS 26 
januari 2010, 3.158. 

114 Zie Vermeulen (preadvies) 2006, p. 137. Zie in relativerende zin Ringe 2013, p. 30-31. 
115 Zie Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 3 en 4-5. 
116 Zie Vermeulen (preadvies) 2006, p. 166. 
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3.7 Evenwichtige crediteurenbescherming 
 
De overheid biedt geen garantie ten aanzien van de solvabiliteit van ondernemingen. 
Crediteuren dienen wel beschermd te worden tegen het oneigenlijk profiteren van 
ondernemers met een rechtsvorm waarin zij beperkte aansprakelijkheid genieten.117 
De volgende constatering van Bier benadrukt het belang van crediteurenbescher-
ming voor ons vennootschapsrecht: 'Het lijkt gerechtvaardigd om uit de cijfers op te 
maken dat ondernemers bij het gebruik van een BV, waarmee persoonlijke aan-
sprakelijkheid in beginsel is uitgesloten, de neiging hebben om grotere risico's  
nemen. Dit gegeven komt terug in het aantal faillissementen en de omvang van een 
tekort in het faillissement.'118  
 
Crediteurenbescherming heeft te gelden als een van de belangrijkste katalysatoren 
van het herziene BV-recht. Door het fenomeen corporate mobility kwamen regels 
van kapitaalbescherming Europawijd onder druk te staan. Met betrekking tot het 
Nederlandse systeem van kapitaalbescherming bemerken Boschma, Lennarts en 
Schutte-Veenstra in hun rapport het volgende: 'Van meer principiële aard is de  
kritiek dat het systeem van vermogensbescherming crediteuren geen adequate  
bescherming biedt en NV/BV’s onnodig belemmert in de wijze van het besturen van 
een onderneming.'119 
 
Het oude kapitaalbeschermingsregime zag op regels die gericht waren op het bijeen-
brengen en bijeenhouden van het minimumkapitaal van € 18.000.120 Deze mini-
mumkapitaaleis stond ver af van de economische realiteit van veel kleine en grote 
ondernemingen en bood een schijnbare bescherming aan crediteuren.121 Daarnaast 
kan uit pararaaf 3.4 kan worden geconcludeerd dat naleving van een systeem waarin 
de wetgever zich, in het belang van de crediteuren, gedetailleerd inlaat met de  
vermogensuitrusting van een BV een grote administratieve lastendruk voor onder-
nemers betekent. 122 De gebreken van het systeem van crediteurenbescherming  
werden erkend in de rechtspraak en leidden ertoe dat heil werd gezocht in aan-
sprakelijkheid op grond van de algemene leerstukken van onrechtmatige daad en 
onbehoorlijk bestuur.123 
 
Met de inwerkingtreding van de Wet Flex-BV heeft de wetgever afscheid genomen 
van het in 1986 ingevoerde systeem van kapitaalbescherming.124 De bescherming 
van crediteuren bij uitkeringen is niet langer gebaseerd op een systeem dat uitgaat 
van een bepaald kapitaal dat in de BV aanwezig moet zijn en niet beschikbaar is 
voor uitkering aan aandeelhouders. De nieuwe regeling berust op een systeem waar-
in de geoorloofdheid van uitkeringen aan aandeelhouders vooral moet worden  

                                                        
117 Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 752, nr. 2 (nota modernisering ondernemingsrecht), p. 4. 
118 Zie Bier (preadvies) 2006, p. 219. 
119 Zie Rapport-Boschma e.a. 2005, p. 4. en Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 4 en 126. 
120 Artikel 2:178 lid 2 (O)BW. 
121 Zie meer uitgebreid Bier (preadvies) 2006, p. 222-223. 
122 Zie in dit verband Commissie vennootschapsrecht 2007. 
123 Zie in dit verband HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 (Nimox) en Hof Arnhem 19 februari 2002, 

JOR 2002/56 (Reinders Didam). 
124 Zie Wet van 12 december 1985, Stb.1985, 656. 
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beoordeeld aan de hand van de financiële positie van de vennootschap. Dit brengt 
logischerwijs met zich dat de wet geen strikte eisen meer hoeft te stellen aan de  
inbreng van vermogen.125 De kern van dit nieuwe systeem van crediteurenbescher-
ming is nu gecentreerd rondom de nieuwe uitkeringstest van artikel 2:216 BW, welk 
artikel een wel zeer bijzondere wettelijke grondslag voor bestuurdersaansprakelijk-
heid introduceert. 
 
3.8 Conclusie 
 
Het ontbreken van een duidelijk ontwikkelde rechtsvorm voor persoonsgebonden 
ondernemingen zorgde ervoor dat MKB-ondernemers aan hun besloten samen-
werkingsverband een maatschapsachtig karakter wilden geven. Het dwingendrechte-
lijke BV-instituut was hiervoor minder geschikt, hetgeen leidde tot spanning bij de 
vormgeving van statuten en creatieve aandeelhoudersovereenkomsten. Daarnaast 
werden veel bepalingen van het dwingende BV-recht, met name ten aanzien van 
kapitaalbescherming, als nodeloos ingewikkeld ervaren en belastten ondernemers 
met veel administratieve lasten. Deze gebreken waren niet bevorderlijk voor het 
ondernemerschap. Voorts zorgde de door het Europese Hof van Justitie aan-
gewakkerde jurisdictionele competitie ervoor dat wettelijke regelingen van rechts-
vormen in verschillende ons omringende landen eenvoudiger en flexibeler werden 
gemaakt. De nadruk lag op regels van kapitaal- en crediteurenbescherming. De druk 
op de Nederlandse wetgever om voorop te lopen in deze vennootschapscompetitie 
werd hierdoor vergroot. De wetgever heeft bij de Wet Flex-BV wederom gekozen 
voor een dwingendrechtelijk uitgangspunt, maar heeft wel een aantal dwingend-
rechtelijke bepalingen geschrapt. Op deze wijze wil de wetgever tegemoet komen 
aan wens van vele ondernemers om te komen tot een systeem met minder dwingend 
recht, meer inrichtingsvrijheid en meer rechtszekerheid. In deze zin kan worden  
gesteld dat het herziene BV-recht meer contractuele trekken is gaan vertonen en een 
verschuiving waarneembaar is naar een meer instrumentele benadering van het BV-
recht. Evenwichtige crediteurenbescherming heeft te gelden als een van belangrijk-
ste katalysatoren van het herziene BV-recht. In het volgende hoofdstuk wordt uitge-
breid stilgestaan bij het oude systeem van kapitaalbescherming, de kritiek hierop en 
de wijzigingen die hebben geleid tot het nieuwe systeem van crediteurenbescher-
ming.  
 
 

                                                        
125 In dit verband wijs ik op de afschaffing van de bankverklaring van artikel 2:203a (O)BW, de  

verplichte accountantsverklaring bij inbreng anders dan in geld van artikel 2:204a lid 2 (O)BW en de 
afschaffing van de Nachgründungsregeling ex artikel 2:204c (O)BW. Boek 2 BW kent nog slechts 
enkele inbrengverplichtingen. Denk aan de verplichte beschrijving bij inbreng in natura door de  
oprichters ex artikel 2:204a BW en het verbod om een recht op het verrichten van werk en diensten 
in te brengen als storting op aandelen ex artikel 2:191b BW. Zie meer uitgebreid paragraaf 4.3. 
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Hoofdstuk 4 
VAN KAPITAALBESCHERMING NAAR BESTUUR-
DERSAANSPRAKELIJKHEID*  
 
 
 
4.1 Inleiding 
 
De eerste vennootschapsrechtelijke aanzet tot vorming van het eigen vermogen van 
de BV wordt gegeven doordat een of meer personen bij de oprichting van de BV 
aandelen nemen en deze geheel of gedeeltelijk volstorten.1 Met een deelname in een 
kapitaalvennootschap wensen aandeelhouders een zeker rendement te behalen op het 
door hen ter beschikking gestelde risicodragend vermogen. Bij een NV, waar aan-
delen in beginsel gemakkelijk verhandelbaar zijn, wordt het rendement behaald door 
inkomsten uit koerswinst en dividendstromen. Bij een BV, waar de aandeelhouder 
veelal niet vrij overdraagbare aandelen houdt, wordt het rendement doorgaans  
behaald doordat de BV winstgevende activiteiten ontplooit. Het rendement bestaat 
dan voornamelijk uit dividendstromen of materialiseert zich bij overdracht van de 
onderneming.2 Voor het verrichten van activiteiten zal de BV relaties met derden 
moeten aangaan, hetgeen een deelname aan het maatschappelijk verkeer veronder-
stelt.3 Voor derden is het van groot belang dat de BV aan haar verplichtingen kan 
(blijven) voldoen. Niet alle schuldeisers zijn in staat om een sterke positie te creëren 
door bijvoorbeeld een beperkt recht op aandelen, een garantstelling of eigendoms-
voorbehoud van de vennootschap te bedingen.4 De wetgever dient daarom regels te 
stellen om te voorkomen dat het voorrecht van beperkte aansprakelijkheid wordt 
misbruikt om vennootschapscrediteuren te benadelen. Kapitaalbeschermingsregels 
trachten het rendementsbelang van aandeelhouders en het solvabiliteitsbelang van 
crediteuren, welke belangen vaak tegenstrijdig zijn, in evenwicht te houden.5 Een 
ander aspect van kapitaalbescherming is de bescherming van minderheidsaandeel-
houders. Zij dienen beschermd te worden tegen opportunistisch gedrag van meer-
derheidsaandeelhouders.6 

                                                        
*  Auteurs: Raymond Canisius & Maurice Canisius. 
1 Zie Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/96 en Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, 

p. 69. 
2 Zie in dit verband Bier (preadvies) 2006, p. 184-185. 
3 Artikel 2:5 BW. 
4 Zie meer uitgebreid Bier (preadvies) 2006, p. 203-209, waar zij ingaat op een contractueel versus 

wettelijk systeem van kapitaalbescherming. Wettelijke bescherming is theoretisch gezien voordeli-
ger. Partijen hoeven niet telkens overeen te komen wat wel en niet mag. De wettelijke regels van  
kapitaalbescherming dragen een one size fits all-karakter. Een contractueel systeem kan alleen in een 
volledig transparante markt functioneren. Deze perfecte markt zal volledige disclosure voor crediteu-
ren moeten inhouden. Daarnaast zouden er geen kosten moeten zijn verbonden aan het sluiten van 
een contract. Crediteuren kunnen zo alle risico's inschatten en verdisconteren in hun contractuele  
relatie. Het grote nadeel van een contractueel systeem is volgens haar dat alleen partijen die een  
sterke crediteurenpositie in relatie tot de vennootschap hebben, in de gelegenheid zullen zijn om  
contractueel de nodige bescherming af te dwingen. De vennootschap als sterkere partij zal kiezen 
voor de wederpartij die de minste contractuele weerstand biedt.  

5 Vgl. Bier (preadvies) 2006, p. 184-185. 
6 Zie in dit verband Bier (preadvies) 2006, p. 184-185. 
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In het vorige hoofdstuk zijn de katalysatoren van het Wetsvoorstel vereenvoudiging 
en flexibilisering BV-recht besproken. Evenwichtige crediteurenbescherming heeft 
te gelden als een van de belangrijkste katalysatoren van het herziene BV-recht.7 Het 
oude systeem van kapitaalbescherming bood geen adequate bescherming aan  
crediteuren en stond in Europa onder druk. Nadat de Minister van Justitie zich heeft 
laten adviseren,8 werd op 4 april 2006 het ambtelijk voorontwerp van de derde tran-
che, welke zag op kapitaal en schuldeisersbescherming, gepubliceerd.9 Op 31 mei 
2007 presenteerde de Minister van Justitie het Wetsvoorstel vereen-voudiging en 
flexibilisering BV-recht.10 Het oude kapitaalbeschermingsregime als vorm van cre-
diteurenbescherming kwam in de steigers te staan voor een lang verwachte grondige 
vernieuwbouw. Verbouwingen gaan meestal niet zoals gepland. De derde tranche 
kent dan ook een bewogen wetsgeschiedenis. In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen 
besproken hoe het oude systeem van kapitaalbescherming eruit zag en welke wijzi-
gingen hebben geleid tot het nieuwe systeem van crediteuren-bescherming. Het oude 
kapitaalbeschermingsregime (paragraaf 4.2) rustte op twee pijlers, te weten: het bij-
eenbrengen van vermogen (paragraaf 4.2.1) en het bijeenhouden van vermogen  
(paragraaf 4.2.2). Veel kapitaalbeschermingsregels behorende tot de eerste pijler 
zijn komen te vervallen (paragraaf 4.3). Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een 
conclusie (paragraaf 4.4).  
 
4.2 Het oude regime: kapitaalbescherming als crediteurenbescherming 
 
De bij de BV betrokkenen zijn in beginsel niet aansprakelijk voor schulden van de 
vennootschap. Aandeelhouders, 11  bestuurders en commissarissen kunnen zich  
verschuilen achter de vennootschappelijke corporate veil, waardoor crediteuren zich 
in beginsel alleen maar kunnen verhalen op het vermogen van de vennootschap. 
Voor schuldeisers is het daarom van belang dat de vennootschap er qua liquiditeit en  
solvabiliteit gunstig voor staat, zodat de BV aan haar verplichtingen kan (blijven) 
voldoen. De wet verplicht vennootschappen onder omstandigheden om, naast kapi-
taal, wettelijke reserves aan te houden (artikel 2:373 lid 4 BW).12 De gebonden  
reserves, wettelijke en statutaire reserves, vormden samen met het geplaatst kapitaal, 
voor zover gestort en opgevraagd, het eigen vermogen van de vennootschap. 
 
De oude regels van kapitaalbescherming beoogden te voorkomen dat het eigen  
vermogen van de vennootschap beneden het verplicht bijeengebrachte minimumka-
pitaal zakte.13 Deze regels werden in de praktijk fel bekritiseerd. Het oude stringente 
systeem van kapitaalbescherming stond, als gezegd, te ver af van de economische 
                                                        
7 Zie meer uitgebreid paragraaf 3.7. 
8  Zie Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004 en Rapport-Boschma e.a. 2005. 
9 Zie Van den Ingh & Nowak 2006, p. 93-100 (Voorontwerp derde tranche). 
10 Zie Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 1-3 (Koninklijke boodschap; voorstel van wet; en memorie 

van toelichting).  
11 Artikel 2:175 lid 1 BW. 
12 Zie in dit verband Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/105.  
13  Minstens zo belangrijk is dat de vorming van wettelijke reserves een uitkeringsverbod inhielden van 

niet gerealiseerde winsten en vermogensstijgingen alsook van de waarde van vermogenscomponen-
ten die onvoldoende zeker zijn, zoals onderzoeks- en ontwikkelingskosten. Zie Beckman e.a. (pread-
vies) 2003, p. 81-83.  
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realiteit van veel grote en kleine ondernemingen, bood geen adequate bescherming 
aan crediteuren, stond in Europa onder druk, belemmerde BV's onnodig in hun wijze 
van het besturen van de onderneming en bracht voor de vennootschap onnodige ad-
ministratieve lasten en kosten met zich.14 Naast deze fundamentele kritiek op het 
systeem als zodanig bestond kritiek op de bepalingen van kapitaal-bescherming. De 
bepalingen waren multi-interpretabel, te dwingendrechtelijk, soms innerlijk tegen-
strijdig en sommige bepalingen waren eenvoudig te ontwijken. 15  
Jurisprudentie heeft ons geleerd dat het belang van het wettelijke stelsel van kapi-
taalbescherming gerelativeerd diende te worden. De wettelijke regels van kapitaal-
bescherming werden aangevuld met in de jurisprudentie ontwikkelde zorgvuldig-
heidsnormen. Het naleven van de wettelijke regels van kapitaalbescherming door de 
vennootschap betekende niet dat een besluit tot dividenduitkering steeds rechtmatig 
was. Indien van de geldigheid van het dividendbesluit als zodanig moest worden 
uitgegaan volgde hieruit niet dat het door uitoefening van het stemrecht bewerkstel-
ligen van de totstandkoming van het besluit tegenover derden niet onrechtmatig kon 
zijn.16 Daarnaast konden bestuurders op grond van artikel 2:248 BW aansprakelijk 
zijn voor het boedeltekort vanwege het verlenen van alle denkbare medewerking aan 
een omvangrijke dividenduitkering die onvermijdelijk het faillissement van de  
vennootschap tot gevolg had.17 
 
 4.2.1 Eerste pijler: bijeenbrengen van vermogen  
 
De basis van het oude systeem van kapitaalbescherming was een in aandelen  
verdeeld kapitaal met een nominale waarde die correspondeerde met de stortings-
plicht. De kern van het eigen vermogen van de BV, het gestorte en opgevraagde 
kapitaal, diende een zekere omvang te hebben. Onder invloed van de Tweede EEG-
richtlijn had de wetgever maatregelen genomen ter waarborging van de omvang van 
dit kapitaal. Zo moest enerzijds het maatschappelijke en geplaatste kapitaal en het 
gestorte deel daarvan bij oprichting het minimumkapitaal bedragen,18 en anderzijds 
werden allerlei formaliteiten gesteld aan de stortingsplicht van aandeelhouders. Bij 
het nemen van een aandeel moest daarop het nominale bedrag worden gestort. Een 
vierde deel van de nominale waarde van het aandeel moest onmiddellijk worden 
gestort.19 Bedongen kon worden dat ten hoogste drie vierde deel van de nominale 
waarde (het obligo) pas behoefde te worden gestort nadat de vennootschap het had 
opgevraagd,20 terwijl in de rechtspraak werd aangenomen dat een vordering tot  
bij- of volstorting na vijf jaar verjaarde.21 Het eigen vermogen van de BV mocht niet 
dalen onder het minimumkapitaal van € 18.000,-.  
 

                                                        
14  Zie paragraaf 3.7. 
15  Zie in dit verband paragraaf 2.3 en 3.4. 
16 Zie HR 8 november 1991, NJ 1992, 174, r.o. 3.3.1 (Nimox). Zie meer uitgebreid paragraaf 6.2.1. 
17  Zie Hof Arnhem 19 februari 2002, JOR 2002/56, r.o. 5.9 (Reinders Didam). Zie meer uitgebreid 

paragraaf 6.2.2. 
18 Artikel 2:178 lid 2 (O)BW. Zie ook artikel 2:180 lid 2 onder b en 2:185 lid 2 onder d (O)BW. 
19 Zie artikel 2:180 lid 2 onder c (O)BW. 
20 Artikel 2:191 lid 1 (O)BW. 
21 Zie in dit verband HR 17 oktober 2003, JOR 2003/276, m.nt. Groffen (De Rijk q.q./Van Roy). An-

ders Schwarz & Hamers 2004, p. 134-136. 
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Het minimumkapitaalvereiste en de regels voor inbreng van vermogen (in natura) 
moesten ervoor zorgen dat tegenover de minimale waarde van hetgeen door  
aandeelhouders bij deelname in het kapitaal van de vennootschap moest worden 
ingebracht, reële vermogenswaarden stonden.22 Het te storten bedrag of de inbreng 
op aandelen diende daadwerkelijk aan de vennootschap ter beschikking te worden 
gesteld.23 Indien voor of bij de oprichting in geld werd gestort, diende aan de akte 
van oprichting een bankverklaring te zijn gehecht ter garantie dat daadwerkelijk aan 
stortingsplicht was voldaan.24 Uit deze verklaring moest blijken dat de bij de  
oprichting te storten bedragen terstond na de oprichting ter beschikking van de  
vennootschap stonden (de A-verklaring) of waren gestort op een terstond na de op-
richting ter beschikking van de vennootschap staande rekening (de B-verklaring25). 
 
Naast inbreng in geld kon men inbreng anders dan in geld overeenkomen. Ingevolge 
artikel 2:191b lid 1 BW moest hetgeen dat werd ingebracht naar economische maat-
staven waardeerbaar zijn. Een recht op het verrichten van werk of diensten kon niet 
worden ingebracht. Voorts diende inbreng anders dan in geld onverwijld te geschie-
den na het nemen van het aandeel of na de dag waartegen een bijstorting was  
uitgeschreven of waarop zij was overeengekomen.26 De inbreng in natura werd  
ingevolge artikel 2:204a (O)BW aan een objectieve controle onderworpen waarvan 
de resultaten openbaar waren. Bij inbreng in natura bij oprichting moesten de  
oprichters de inbreng beschrijven met vermelding van de toegepaste waarderings-
methoden.27 De beschrijving moest betrekking hebben op een dag die niet eerder 
dan vijf maanden voor de oprichting lag.28 Deze beschrijving moest ter inzage van 
de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap worden neergelegd. Een  
accountant moest vervolgens verklaren dat de waarde van de inbreng ten minste het 
bedrag was van de stortingsplicht, in geld uitgedrukt, waaraan met de inbreng moest 
worden voldaan.29 Deze accountantsverklaring moest aan de akte van oprichting 
worden gehecht. 
 
Op grond van artikel 2:204b (O)BW was bij inbreng in natura na oprichting even-
eens een beschrijving en accountantsverklaring vereist. De beschrijving diende  
betrekking te hebben op de toestand op een dag die niet eerder dan vijf maanden lag 
voor de dag waarop aandelen werden genomen, dan wel waartegen een bijstorting 
was uitgeschreven of waarop zij was overeengekomen.30 De accountantsverklaring 
moest ook in dit geval ten behoeve van de overige aandeelhouders worden neer- 
 
 
 

                                                        
22 Zie in dit verband Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 73. 
23 Zie in dit verband HR 24 maart 2000, NJ 2000, 354 (WTN) en HR 11 juli 2003, JOR 2003/193 (Bas-

C). 
24 Artikel 2:203a (O)BW. 
25  Artikel 2:203a lid 1 sub b (O)BW. 
26 Artikel 2:191b lid 2 BW. 
27  Artikel 2:204a lid 1 (O)BW. 
28 Artikel 2:204a lid 1 (O)BW. 
29 Artikel 2:204a lid 2 (O)BW. 
30 Artikel 2:204b lid 1 (O)BW. 
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gelegd ten kantore van de vennootschap.31 De overeenkomst betreffende de inbreng 
anders dan in geld moest worden goedgekeurd door de AV, tenzij deze bevoegdheid 
uitdrukkelijk bij statuten aan het bestuur was toegekend.32  
 
Een te lage inbreng had gevolgen voor de waarde van de aandelen van de andere 
aandeelhouders. De Nachgründungsregeling van artikel 2:204c (O)BW moest voor-
komen dat de regeling betreffende inbreng anders dan in geld gemakkelijk kon  
worden ontdoken. Zonder de wettelijke Nachgründungsregeling kon een nemer van 
aandelen, die goederen tegen een te hoge prijs wenste in te brengen, op de aandelen 
in geld storten. Hij kon met de vennootschap afspreken dat de goederen die hij  
eigenlijk wenste in te brengen door de vennootschap tegen een te hoge prijs werden 
overgenomen. Om dit te voorkomen diende de AV bepaalde rechtshandelingen goed 
te keuren. Deze rechtshandelingen moesten (i) strekken tot het verkrijgen van goe-
deren, met inbegrip van vorderingen die werden verrekend, die een jaar voor de  
oprichting of nadien hadden toebehoord aan een oprichter of aandeelhouder en (ii) 
waren verricht binnen twee jaar nadat de vennootschap was inschreven in het han-
delsregister.33 Werd goedkeuring aan de AV gevraagd, dan moest een beschrijving 
worden gemaakt met een accountantsverklaring.34 Met name deze regeling bracht in 
de praktijk veel discussie over toepassing met zich. 
 
De hierboven besproken kapitaalbeschermingsregels zijn hevig bekritiseerd. Schema 
1 biedt een overzicht van de belangrijkste bezwaren ten aanzien het minimumkapi-
taalvereiste, de stortingsplicht, de bank- en accountantsverklaring en Nachgründ-
ungsregeling.  
 
Schema 1: Bezwaren kapitaalbeschermingsregels: bijeenbrengen vermogen  
 
Oud Burgerlijk Wetboek Bezwaren  

 

Minimumkapitaalvereiste  
(artikel 2:178 lid 2 (O)BW) 
 

Het minimumkapitaal was een arbitrair bedrag dat in geen  
verhouding stond tot de economische realiteit van vele grote en 
kleine ondernemingen.35 
 
Het minimumkapitaal bood geen waarborg voor de aanwezigheid 
van kapitaal in de vennootschap wanneer een crediteur zijn  
vordering wilde innen.36 
 

                                                        
31  Artikel 2:204b lid 4 (O)BW. 
32 Artikel 2:204 lid 2 BW. 
33 Artikel 2:204c lid 1 (O)BW. 
34 Artikel 2:204c lid 2 en 3 (O)BW. 
35 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 13; Rapport-De Kluiver e.a. 2004, 

p. 88; Van den Ingh & Nowak 2006, p. 106 (memorie van toelichting derde tranche); en Kamerstuk-
ken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 16. Vgl. Bier (preadvies) 2006, p. 223, 
waar zij stelt dat het minimumkapitaal niets te maken had met de kapitaalbehoefte van de vennoot-
schap. 

36 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 13-14; Rapport-De Kluiver e.a. 
2004, p. 88; Van den Ingh & Nowak 2006, p. 106 (memorie van toelichting derde tranche); en Ka-
merstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 24. Zie ook Buijn & Storm 2013, 
p. 66, waar zij opmerken dat het minimumkapitaal een schijnzekerheid betrof. Door bekrachtiging 
van preconstitutionele rechtshandelingen kon, direct na oprichting dan wel door directe binding van 
de vennootschap aan een inbreng in natura bij oprichting, het vermogen van de BV al geheel aange-
wend zijn.  
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De minimumkapitaaleis bracht onnodig veel formaliteiten met 
zich die belemmerend werkten voor het bedrijfsleven.37 
 
Ontwikkelingen in de ons omringende landen noodzaakte tot het 
laten vervallen van het minimumkapitaalvereiste.38 
 

Minimumstortingsplicht  
(artikel 2:191 (O)BW) 

De minimumstortingsplicht beperkte te zeer de inrichtingsvrijheid 
van de oprichters/aandeelhouders.39 
 
Het was voor bestuurders geen sinecure om na te gaan of aan de 
minimumstortingsplicht was voldaan. De sanctie op niet naleving 
van de minimumstortingsplicht was bestuurdersaansprakelijk-
heid;40 een hakbijl die bestuurders genadeloos kon treffen.41 
 

Bankverklaring  
(artikel 2:203a (O)BW)  
 
 

De bankverklaring was niet doorslaggevend voor het antwoord op 
de vraag of daadwerkelijk aan de stortingsplicht op aandelen was 
voldaan.42  
 
Uit de bankverklaring bleek slechts dat op de peildatum een  
bepaald bedrag op de bankrekening van de BV i.o. stond en niet 
of de bedragen ten titel van storting waren overgemaakt.43 
 
De bankverklaring leidde in de praktijk tot onnodige administra-
tieve kosten en lasten voor de BV.44 
 
De regeling kon relatief gemakkelijk worden omzeild.45 
 

Accountantsverklaring bij  
oprichting  

Onduidelijk was of de voorovereenkomst of de beschrijving 
bepalend was voor de omvang van de stortingsplicht.46 

                                                        
37 Zie Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 26. 
38 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p.13; Rapport-De Kluiver e.a. 2004, 

p. 88; Rapport-Boschma e.a. 2005, p. 62; Van den Ingh & Nowak 2006, p. 106 (memorie van toe-
lichting derde tranche); en Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 26-
27. Zie meer uitgebreid paragraaf 3.6. 

39 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 18-19 en Rapport-De Kluiver e.a. 
2004, p. 89.  

40  Artikel 2:180 lid 2 onder b en c (O)BW. 
41 Zie in dit verband Boschma & Schutte-Veenstra 2012, paragraaf 2.2. 
42 Zie in dit verband HR 24 maart 2000, NJ 2000, 354 (WTN) en HR 11 juli 2003, JOR 2003/193 (Bas-

C). De Hoge Raad stelt als voorwaarde dat bij oprichting van een BV het gestorte kapitaal daadwer-
kelijk door de oprichters aan de BV ter beschikking moet worden gesteld. Zie ook Rapport-Lennarts 
& Schutte-Veenstra 2004, p. 21; Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 90; Van den Ingh & Nowak 2006, 
p. 115 (memorie van toelichting derde tranche); en Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie 
van toelichting), p. 61.  

43 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 21-22, waar zij opmerken dat, 
indien de bank een bankverklaring wilde afgeven die voldeed aan de eisen van de wet, de bank moest 
nagaan door wie de bedragen naar de bankrekening van de BV i.o. waren overgemaakt en dat de titel 
van overboeking storting op aandelen van de BV was.  

44 Zie in dit verband Van den Ingh & Nowak 2006, p. 115 (memorie van toelichting derde tranche) en 
Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 61. 

45 Zie in dit verband Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 
32 en Bier (preadvies) 2006, p. 228-229. De regeling kon eenvoudig worden omzeild door de ven-
nootschap op te richten met een laag geplaatst kapitaal waarover de bankverklaring werd afgegeven. 
Indien vervolgens het geplaatste kapitaal werd verhoogd door uitgifte van aandelen tegen inbreng in 
geld was geen bankverklaring meer vereist. 

46 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 25-28, waar zij wijzen op het arrest 
Internationaal Boom- en Heestercentrum (HR 6 december 2002, NJ 2003, 63). Uit dit arrest blijkt dat 
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(artikel 2:204a (O)BW) De accountantsverklaring had een beperkte waarde. Deze was 
immers gekoppeld aan de beschrijving zoals opgesteld door het 
bestuur. Voorts behoefde de accountant niet steeds over de  
vereiste deskundigheid te beschikken ten aanzien van de te waar-
deren zaken.47  
 
De termijn van vijf maanden, die betrekking had op de beschrij-
ving van de toestand van hetgeen werd ingebracht,48 vormde een 
knelpunt bij juridische splitsing.49 
 
Discussie bestond over de sanctie op het ontbreken van een  
(geldige) beschrijving dan wel deskundigenverklaring.50 
 
Inschakeling van een deskundige leidde tot hoge administratieve 
lasten en kosten voor de BV.51 
 
Deze formaliteit was gemakkelijk te ontduiken.52 
 

Accountantsverklaring na  
oprichting  
(artikel 2:204b (O)BW) 
 

Zie de bezwaren bij artikel 2:204a (O)BW. 
 

Nachgründungsregeling 
(artikel 2:204c (O)BW) 
 

De zinsnede 'met inbegrip van vorderingen die worden verrekend' 
uit artikel 2:204c lid 1 onder a (O)BW moest, aldus de toen heer-
sende leer, voor niet geschreven worden gehouden.53 

                                                                                                                                  
de beschrijving ter zake bepalend was. Over dit uitgangspunt bestond echter discussie in de litera-
tuur. 

47 Zie in dit verband Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 91, waar zij opmerken dat de accountant evenwel 
andere deskundigen kon inschakelen voor advies, maar dat de accountant zelf eindverantwoordelijk 
bleef voor de inhoud van zijn verklaring. Zie ook Van den Ingh & Nowak 2006, p. 115 (memorie van 
toelichting derde tranche) en Buijn & Storm 2013, p. 68. 

48  Artikel 2:204a lid 2 (O)BW. 
49 Zie in dit verband Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 91-92 en Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 

(memorie van toelichting), p. 62. Ingevolge artikel 2:334n BW geldt dat de notariële akte van split-
sing binnen zes maanden na de aankondiging van de nederlegging van het splitsingsvoorstel moet 
worden verleden. 

50 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 27-29, waar zij betogen dat de 
sanctie van nietigheid ex artikel 3:40 BW indruiste tegen het doel dat de wetgever met de inbreng-
voorschriften wilde bewerkstelligen; verzekeren dat het kapitaal een zekere omvang had en dat er re-
ele vermogenswaarden tegenover stonden. Naar hun mening was de sanctie op niet naleving van de 
inbrengvoorschriften dat de nemer van het aandeel de bewijskracht, die de deskundigenverklaring 
vervulde, ontbeerde.  

51 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 28-29, waar zij stellen dat deze 
hoge kosten niet altijd waren gerechtvaardigd omdat door het accountantsonderzoek niet onomstote-
lijk de waarde van de inbreng in natura kwam vast te staan en ook niet of met de inbreng was vol-
daan aan de stortingsplicht op aandelen. Zie ook Van den Ingh & Nowak 2006, p. 115 (memorie van 
toelichting derde tranche); Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 61; 
en Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 4 (advies Raad van State en nader rapport), p. 16. 

52 Zie in dit verband Bier (preadvies) 2006, p. 231-232, waar zij de volgende mogelijkheid tot omzei-
ling van de regeling beschrijft. Indien men bij oprichting van een BV stortte in natura, waarbij de 
waarde van de inbreng veel hoger was dan € 18.000,-, ontstond een agioreserve. Na oprichting kon-
den ten laste van deze agioreserve aandelen worden uitgegeven. Aandelen die ten laste van deze 
agioreserve waren uitgegeven, werden niet geacht te zijn uitgegeven tegen inbreng in natura, maar als 
het ware tegen inbreng in geld. Deze inbreng in geld geschiedde na oprichting. Hierdoor gold niet de 
eis dat een bankverklaring moest worden afgegeven. In dit geval werd de inbreng dus maar gedeelte-
lijk door een accountantsverklaring gecontroleerd. 

53 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 34 en Van Schilfgaarde/Winter 
2009, p. 91. De zinsnede was ingevoegd om de bepaling af stemmen op een in het oorspronkelijke 
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Door de toepassing van de Nachgründungsbepaling op transacties 
met aandeelhouders werd een oneigenlijk element aan de regeling 
toegevoegd.54 
 
De Nachgründungsregeling kon leiden tot een onbewuste over-
treding van de bepaling.55 
 
De betekenis van de bepaling was gering in geval van een  
DGA-vennootschap.56 
 
Er was sprake van overregulering. De wet bevatte andere toerei-
kende waarborgen die bescherming boden tegen onzakelijke 
transacties met oprichters en aandeelhouders.57 
 
De bepaling was op eenvoudige wijze te ontduiken.58 

 
4.2.2 Tweede pijler: bijeenhouden van vermogen 
 
De voorschriften inzake het bijeenbrengen van kapitaal waren betekenisloos indien 
vennootschapscrediteuren niet zouden worden beschermd tegen het ten gunste van 
aandeelhouders wegvloeien van het bijeengebrachte vermogen dat onder de kapi-
taalklem zat. De vennootschap diende een zeker vermogen in stand te houden  

                                                                                                                                  
ontwerp en bij de NV voorkomend voorschrift met betrekking tot storting door verrekening. In loop 
van parlementaire behandeling is dat voorschrift geschrapt.  

54 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 32-35, waar zij betogen dat, nu het 
doel van de regeling was om te voorkomen dat de inbrengcontrole werd ontdoken, de uitbreiding van 
het toepassingsbereik van de regeling eerder tot doel had te voorkomen dat een aandeelhouder zijn 
invloed binnen de BV gebruikte om zijn vermogensbestanddeel te verkopen aan de BV onder voor 
hem gunstige condities. 

55 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 34, waar zij opmerken dat het 
beslissende criterium was of het vermogensbestanddeel in een bepaalde periode aan een oprichter of 
aandeelhouder had toebehoord. Het was voor de BV moeilijk om na te gaan of een bepaald vermo-
gensbestanddeel dat zij wenste te verkrijgen in de bedoelde periode had toebehoord aan een oprichter 
of aandeelhouder. 

56 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 35, waar zij stellen dat, in het geval 
van een DGA-vennootschap, het goedkeuringsbesluit van de AV geen probleem opleverde en de enig 
bestuurder/aandeelhouder ook geen beroep kon doen op het ontbreken van een deskundigenrapport 
nu hij zelf als wederpartij was begunstigd. De mogelijkheid tot vernietiging van de rechtshandeling 
was in deze situatie slechts van belang in geval van faillissement en overdracht van onderneming.  

57 Zie in dit verband Rapport-Boschma e.a. 2005, p. 7; Van den Ingh & Nowak 2006, p. 117 (memorie 
van toelichting derde tranche); Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 
63; en Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 32-33.  
Gedacht kon worden aan de wettelijke bepalingen inzake aansprakelijk van bestuurders op grond van 
artikel 2:9 en 2:248 BW en aan de mogelijkheid om een rechtshandeling onder omstandigheden met 
behulp van een actio pauliana te vernietigen ex artikel 3:35 BW en artikel 42 Fw. In dit verband kon 
ook worden gedacht aan de Vierde en Zevende EEG-richtlijn, die grote BV's verplichtte om in de 
toelichting op de jaarrekening informatie te verstrekken over transacties met verbonden partijen. 

58 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 35, waar zij wijzen op de moge-
lijkheid van het tussenschuiven van een stichting administratiekantoor om de regeling te ontduiken. 
Transacties tussen de certificaathouders en de BV waren immers niet aan de Nachgründungsregeling 
onderworpen. Zie ook Van Schilfgaarde/Winter 2009, p. 91, waar hij stelt dat artikel 2:204c BW niet 
van toepassing was op een rechtshandeling tot verkrijging van goederen die hadden toebehoord aan 
iemand die later aandeelhouder werd. Dit opende eveneens een mogelijkheid om de bepaling te ont-
duiken door eerst de goederen waar het om ging aan de vennootschap te verkopen en vervolgens 
aandelen te nemen met de afspraak dat de stortingsplicht met de nog verschuldigde koopprijs zou 
worden verrekend. 
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waarop crediteuren zich konden beroepen voor de voldoening van hun vorderingen. 
Kapitaalbeschermingsregels trachtten dus een bepaalde financiële positie van de 
vennootschap in haar verhouding tot derden te creëren.59 Het gebonden vermogen 
mocht derhalve niet worden aangetast door winstuitkeringen, uitkeringen ten laste 
van de winst van het lopende boekjaar en uitkeringen uit reserves aan aandeelhou-
ders.60 Het vorenstaande gold ten aanzien van vrijwel iedere vorm van uitkering. 
Naast winstuitkeringen kan worden gedacht aan inkoop van eigen aandelen,  
kapitaalvermindering en afstempeling van aandelen.  
 
Op grond van artikel 2:216 lid 1 (O)BW kwam de winst aan alle aandeelhouders en 
andere winstgerechtigden ten goede,61 voor zover statutair niet anders was bepaald. 
De vennootschap mocht slechts uitkeringen doen, anders dan door terugbetaling op 
aandelen,62 voor zover het eigen vermogen groter was dan het opgevraagde en  
gestorte deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens wet of  
statuten moesten worden aangehouden.63 Met andere woorden; uitkeringen konden 
slechts geschieden ten laste van de vrije ruimte, zijnde het verschil tussen het eigen 
vermogen en het beklemd vermogen. Indien de vennootschap verlies maakte moest 
het verlies ten laste worden gebracht van de vrije ruimte. Ten laste van een wet-
telijke reserve mocht, ingevolge artikel 2:215 BW, een tekort slechts worden  
gedelgd voor zover de wet dat toestond. Nadat een verlies ten laste was gebracht van 
de vrije ruimte mocht een eventueel restant verlies niet worden afgeboekt op de  
wettelijke reserves, maar moest afzonderlijk als aftrekpost worden opgenomen.64 Op 
basis van artikel 2:216 lid 2 (O)BW konden geen uitkeringen worden gedaan zolang 
het verlies niet was weggewerkt.  
 
Nu artikel 2:216 lid 3 (O)BW specifiek refereerde aan uitkeringen van winst na 
vaststelling van de jaarrekening zijn wij met Bier van mening dat de overige vormen 
van uitkeringen onder het bereik van 2:216 lid 4 (O)BW (tussentijdse uitkeringen) 
vielen.65 Tussentijdse uitkeringen waren mogelijk indien de statuten dit toelieten en 
aan het vereiste van artikel 2:216 lid 2 (O)BW was voldaan.66 Over de reikwijdte 
van het begrip tussentijdse uitkeringen bestond in de literatuur onenigheid. Zo  
bestond discussie over de vraag of een uitkering uit (vrije) reserves van de vennoot-
schap onder het bereik van artikel 2:216 (O)BW viel.67 Indien achteraf bij vast-
stelling van de jaarrekening bleek dat te veel was uitgekeerd, kon het teveel betaalde  
 
 
 
 
                                                        
59 Zie Bier (preadvies) 2006, p. 203. 
60 Denk aan uitkeringen uit een agioreserve, winstreserve of dividendreserve. 
61 Bij andere winstgerechtigden moet men denken aan: tantièmegerechtigden, houders van oprichters-

bewijzen, winstbewijzen of participatiebewijzen, tenzij de aan dezen verschuldigde uitkeringen zijn 
inbegrepen in hun loon of honorarium.  

62  Artikel 2:208 lid 1 (O)BW. 
63  Artikel 2:216 lid 2 (O)BW. 
64 Artikel 2:373 BW. 
65 Zie in dit verband Bier (diss. Rotterdam) 2003, p. 199. 
66 Artikel 2:216 lid 4 (O)BW. 
67 Zie meer uitgebreid Bier (diss. Rotterdam) 2003, p. 200-203. 
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voorschot op grond van onverschuldigde betaling ex artikel 6:203 BW worden  
teruggevorderd van de aandeelhouders, waarbij zij zich niet konden beroepen op het 
feit dat zij te goeder trouw waren.68 
 
Het recht op uitkering ontstond pas na vaststelling van de jaarrekening door de AV 
waaruit bleek dat de uitkering geoorloofd was.69 De geoorloofdheid van een uitke-
ring was afhankelijk van de jaarrekening, welke een beeld van het verleden schetste. 
Onduidelijk was hoe omgesprongen diende te worden met gebeurtenissen na de  
balansdatum.70 De leden vijf en zes van artikel 2:216 (O)BW gaven regels voor de 
winstberekening. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel werd uit-
gekeerd, kwam slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale  
bedrag van de aandelen in aanmerking (agio en onverplichte stortingen werden niet 
meegerekend), tenzij de statuten anders bepaalden. Op aandelen die de vennoot-
schap zelf hield werd geen winst uitgekeerd, tenzij de statuten anders bepaalde. De 
vordering tot uitkering van dividend verjaarde door een verloop van vijf jaren.71  
 
Naast dividend konden uitkeringen geschieden in aandelen en in andere op geld 
waardeerbare voordelen die aan aandeelhouders en andere winstgerechtigden  
werden toegekend. Ten aanzien van uitkeringen in de vorm van stockdividend72 of 
bonusaandelen73 gold eveneens de grens van artikel 2:216 lid 2 (O)BW. Deze uitke-
ringen konden slechts ten laste worden gebracht van de vrije ruimte. Bedacht dient 
te worden dat de herwaarderingsreserve,74 de deelnemingsreserve75 en de in artikel 
2:178 lid 3 en 2:178a lid 3 (O)BW genoemde reserves konden worden omgezet in 
kapitaal. Het gebonden vermogen van de vennootschap werd hierdoor niet aan-
getast. Statutaire reserves konden worden omgezet indien de uitleg van de statutaire 
bepaling dit rechtvaardigde.76 De Hoge Raad heeft bepaald dat artikel 2:216 lid 2 
(O)BW niet gold voor verkapte uitkeringen.77 Deze uitspraak stond op gespannen 
voet met de memorie van toelichting, waarin werd vermeld dat onder uitkeringen 
alle in geld waardeerbare voordelen moesten worden verstaan.78 
 

                                                        
68 Zie Bier (diss. Rotterdam) 2003, p. 212. Vgl. artikel 2:105 lid 8 BW, waaruit volgt dat bij een NV 

tussentijdse uitkeringen een definitiever karakter hebben, aangezien aandeelhouders slechts in een 
uitzonderingssituatie een terugbetalingsplicht hebben. Dit in tegenstelling tot het voorwaardelijke ka-
rakter van tussentijdse uitkeringen bij een BV.  

69 Artikel 2:216 lid 3 (O)BW. 
70 Zie in dit verband Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/152. 
71 Artikel 2:216 lid 7 (O)BW jo. 3:308 BW. Zie meer uitgebreid hoofdstuk 5, paragraaf 5.2. 
72 Onder stockdividend wordt verstaan een uitkering in aandelen ter hoogte van de in het laatste boek-

jaar gemaakte winst. 
73 Onder bonusaandelen wordt verstaan reserves die krachtens een besluit van het daartoe bevoegde 

orgaan worden omgezet in aandelen en vervolgens worden uitgekeerd. 
74 Artikel 2:390 lid 2 BW. 
75 Artikel 2:389 lid 6 BW. 
76 Zie Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 93. 
77 Zie HR 1 oktober 1997, BNB 1997, 401. Een verkapte uitkering is een transacties tussen de vennoot-

schap en een aandeelhouder die plaatsvindt doordat de vennootschap zich bewust een voordeel laat 
ontgaan ten behoeve van die aandeelhouder, welke transactie de vennootschap niet was aangegaan 
met een derde ongelieerde partij. 

78 Zie in dit verband Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/152. Anders Bier (diss. 
Rotterdam) 2003, p. 271-274 en 298. 
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Net als in het geval van dividenduitkeringen aan aandeelhouders werd door verkrij-
ging van eigen aandelen door de vennootschap het eigen vermogen aangetast, omdat 
tegenover de verkrijging van eigen aandelen geen deelname van een derde in het 
kapitaal van de vennootschap stond. Ter instandhouding van het gebonden  
vermogen van de vennootschap had de wetgever in artikel 2:207 (O)BW waar-
borgen opgenomen. Bij verkrijging van eigen aandelen diende men een onderscheid 
te maken tussen het nemen van eigen aandelen bij oprichting of bij latere plaatsing 
en 'verkrijging' om niet of anders dan om niet van aandelen van een derde. De meest 
voorkomende vorm van verkrijging was verkrijging anders dan om niet.79  
 
Inkoop van eigen aandelen kon om allerlei redenen nuttig zijn: (i) ter handhaving 
van het besloten karakter van de vennootschap als uitvloeisel van een blokkerings-
regeling, waarin een plicht tot aanbieding aan de vennootschap was opgenomen; (ii) 
als beschermingsmaatregel ter voorkoming dat aandelen in vreemde handen  
kwamen; en (iii) om een fusie te vereenvoudigen.80 Het nemen van eigen aandelen 
door een BV was nietig.81 Andere verkrijgingen van eigen aandelen werden beheerst 
door artikel 2:207 (O)BW. Op grond van het eerste lid van dit artikel was de  
verkrijging door de vennootschap van eigen niet volgestorte aandelen nietig.  
Volgestorte eigen aandelen om niet mocht de vennootschap onbeperkt verkrijgen, 
omdat het eigen vermogen niet werd aangetast. Wel gold artikel 2:207a lid 2 
(O)BW. In-gevolge dit artikel mocht de BV om niet verkregen volgestorte eigen 
aandelen niet langer dan drie jaren houden, indien zij – eventueel samen met haar 
dochtermaatschappij – meer dan 50% van haar eigen aandelen hield. De BV moest 
de aandelen die zij teveel hield intrekken of vervreemden, dan wel nieuwe aandelen 
uitgeven teneinde onder de 50%-grens te zakken.  
 
Bij verkrijging van eigen aandelen anders dan om niet, de in de praktijk meest voor-
komende vorm, was de vennootschap gebonden aan de in artikel 2:207 lid 2 sub a en 
b (O)BW omschreven grenzen. Ingevolge sub a mocht inkoop slechts plaatshebben, 
voor zover de BV over voldoende vrij uitkeerbaar vermogen beschikte. Het eigen 
vermogen mocht niet kleiner zijn c.q. worden dan het gestorte en opgevraagde deel 
van het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de gebonden reserves zoals deze  
bleken uit de laatst vastgestelde jaarrekening.82 Indien een boekjaar meer dan zes 
maanden was verstreken zonder dat de jaarrekening was vastgesteld, was ex artikel 
2:207 lid 3 (O)BW de inkoop niet toegestaan. De onder sub b gestelde grens hield in 
dat de BV slechts voor maximaal 50% van haar geplaatste kapitaal eigen aandelen 
mocht inkopen.  
 
Artikel 2:207 lid 2 sub c en d (O)BW stelde als voorwaarden dat de statuten de  
verkrijging moesten toestaan en dat de AV of een ander door de statuten of AV aan-
gewezen orgaan machtiging moest hebben verleend. Verkrijging van eigen aandelen 
in strijd met de eisen van artikel 2:207 lid 2 (O)BW was nietig.83 Was de vervreem-
                                                        
79  Zie in dit verband Van Schilfgaarde/Winter 2009, p. 95. 
80 Zie in dit verband Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/160 en Van Schilfgaar-

de/Winter/Wezeman 2013, p. 98. 
81 Artikel 2:205 BW. 
82 Vgl. artikel 2:216 lid 2 (O)BW. 
83  Artikel 2:207a lid 1 (O)BW. 
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der te goeder trouw, dan waren de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk jegens de 
vervreemder voor de schade die hij leed ten gevolge van de nietigheid. Een  
dochtermaatschappij mocht geen aandelen in de moeder nemen. De dochtermaat-
schappij mocht alleen eigen aandelen inkopen, voor zover de moeder ingevolge  
artikel 2:207 leden 1-3 (O)BW zelf aandelen mocht verkrijgen.84 Artikel 2:228 lid 6 
(O)BW bepaalde dat de vennootschap geen stem kon uitbrengen op aandelen die aan 
de vennootschap of aan een dochtermaatschappij toebehoorden. Zonder dit verbod 
kon het bestuur in de AV stemmen. De gekochte aandelen konden door de vennoot-
schap worden ingetrokken of weer worden verkocht.85  
 
Om te voorkomen dat een vennootschap die eigen aandelen wilde nemen of inkopen 
artikel 2:205 BW en 2:207 (O)BW kon ontlopen, zag het financial assistance verbod  
op de situatie waarin de vennootschap of een dochter van de vennootschap financi-
ele steun verleende aan een derde die deze steun aanwendde ter verkrijging van  
aandelen in de vennootschap.86 Wilde deze derde voor de verkrijging van aandelen 
een lening nemen bij de bank, dan kon de vennootschap die deze derde had bewogen 
haar rol over te nemen, zekerheid stellen voor die lening. Daarnaast kon de vennoot-
schap ook het risico van de derde of zijn financier verminderen door een koers-
garantie af te geven. Ingevolge artikel 2:207c lid 2 en 3 (O)BW mocht de vennoot-
schap leningen verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in 
de vennootschap. De vennootschap mocht slechts een lening verstrekken tot ten 
hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves en voor zover de statuten dit toe-
stonden.87 Tot het bedrag van de lening moest de BV een niet uitkeerbare reserve 
aanhouden.88 Dit geschiedde door een vrije reserve om te zetten in een gebonden 
reserve. Niet naleving van het verbod op financiële steunverlening leidde tot nietig-
heid van de desbetreffende rechtshandeling.89 
 
Kapitaalvermindering ex artikel 2:208 (O)BW kon geschieden door een besluit van 
de AV tot intrekking van aandelen die door vennootschap zelf werden gehouden of 
door wijziging van de statuten waarbij de nominale waarde van aandelen werd  
verminderd.90 In een dergelijk besluit van de AV moest ook de uitvoering zijn  
geregeld. Door een besluit tot kapitaalvermindering mocht het gestorte en opge-
vraagde deel van het kapitaal niet kleiner worden dan het minimumkapitaal.91 Bij 
intrekking van aandelen ging het vooral om aandelen die de vennootschap zelf had 
ingekocht en die zij niet kon of wilde verkopen. De BV mocht immers slechts  

                                                        
84  Artikel 2:207d (O)BW. 
85 Artikel 2:208 en 209 (O)BW. 
86 Volgens Van Veen en Van der Zanden ziet artikel 2:207c (O)BW in wezen op het ontrekken van 

kapitaal aan de aan de vennootschap ten behoeve van het verkrijgen of nemen van aandelen waarin 
naast het aanwezige vermogen ook de eigen goodwill lag besloten. Zie Van Veen & Van der Zanden 
2014, p. 32-33. 

87  Artikel 2:207c lid 2 (O)BW. 
88  Artikel 2:207c lid 3 (O)BW. 
89 Zie in dit verband Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/177 en Van Schilfgaar-

de/Winter 2009, p. 97. 
90 Statutenwijziging in geval van intrekking van eigen aandelen was wel noodzakelijk, indien het ge-

plaatste kapitaal door vermindering lager werd dan een vijfde deel van het in de statuten genoemde 
maatschappelijke kapitaal (artikel 2:178 lid 4 (O)BW). 

91 Artikel 2:208 lid 1 (O)BW. Vgl. artikel 2:216 lid 2 (O)BW. 
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aandelen inkopen tot maximaal 50% van haar geplaatste kapitaal. Intrekking van 
aandelen die in handen van derden waren, was slechts mogelijk indien het ging om 
aandelen van een soort waarvan: (i) alle aandeelhouders instemden; (ii) voor de uit-
gifte in de statuten was bepaald dat zij konden worden ingetrokken met terug-
betaling; of (iii) uitgelote aandelen waarvan voor de uitgifte in de statuten was  
bepaald dat zij konden worden uitgeloot met terugbetaling.92  
 
Een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van aandelen, zonder terug-
betaling en ontheffing van de verplichting tot storting, moest naar evenredigheid van 
alle aandelen van een zelfde soort geschieden. Van de evenredigheid kon slechts 
worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.93 Deze  
variant werd ook wel aangeduid als afstempelen. Het ging in dit geval om kapitaal-
vermindering wegens geleden verliezen. Het nominale bedrag van het geplaatste 
kapitaal werd dan verminderd tot de lagere intrinsieke waarde corresponderend met 
het werkelijk voorhanden zijnde vermogen dat was gedaald beneden dit bedrag. Op 
basis van artikel 2:208 lid 4 (O)BW diende vermindering met terugbetaling of  
ontheffing in beginsel naar evenredigheid van alle aandelen van een bepaalde soort 
te geschieden. Voorts was vermindering met terugbetaling of ontheffing slechts  
mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de  
aandelen. Voor een dergelijke terugbetaling of ontheffing gold het evenredigheids-
beginsel ten aanzien van alle aandelen, tenzij voor de uitgifte van een bepaalde soort 
aandelen in de statuten was bepaald dat de terugbetaling of ontheffing uitsluitend op 
die aandelen kon geschieden. De eis van evenredigheid gold dan slechts ten aanzien 
van die aandelen. Van het evenredigheidsvereiste mocht slechts worden afgeweken 
met instemming van alle betrokken aandeelhouders. Gedeeltelijke terugbetaling of 
ontheffing geschiedde vaak ingeval de vennootschap een te hoog kapitaal had en 
haar activiteiten drastisch verminderde. 
 
Artikel 2:209 (O)BW verplichtte de vennootschap de besluiten tot kapitaalverminde-
ring te deponeren bij het handelsregister en daarvan aankondiging te doen in een 
landelijk verspreid dagblad. De schuldeiser kon op grond van het tweede lid van dit 
artikel zekerheid verlangen voor de voldoening van zijn vordering. Iedere schuld-
eiser kon voorts bij wijze van verzoekschrift binnen twee maanden na de aan-
kondiging van het besluit tot kapitaalvermindering in verzet komen, met de vermel-
ding van de waarborgen die hij verlangde. De rechter verklaarde, alvorens de BV 
binnen een door hem gestelde termijn in de gelegenheid te hebben gesteld alsnog 
een waarborg te geven,94 het verzoek gegrond indien hij de mening was toegedaan 
dat de schuldeiser onvoldoende waarborgen had en de vermogenstoestand van de 
vennootschap onvoldoende zekerheid verschafte ten aanzien van voldoening van de 
vordering. Bij de aanwezigheid van voldoende waarborgen werd het verzoek opge-
heven.95 Het besluit tot kapitaalvermindering was niet van kracht: (i) zolang nog 
verzet kon worden ingesteld; (ii) bij tijdig verzet; (iii) het verzet nog niet was inge-
trokken; (iv) de verzettermijn nog liep; of (v) de opheffing van het verzet nog niet  

                                                        
92 Artikel 2:208 lid 2 (O)BW. 
93 Artikel 2:208 lid 3 (O)BW. 
94  Artikel 2:209 lid 4 (O)BW. 
95 Artikel 2:209 lid 3 (O)BW. 
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uitvoerbaar was.96 Artikel 2:209 lid 6 (O)BW beoogde de verzetmogelijkheid uit te 
sluiten voor het geval de vennootschap haar kapitaal tot delging van verlies vermin-
derde tot een bedrag dat niet lager was dan het eigen vermogen.  
 
Net als de regels met betrekking tot de eerste pijler, zijn de kapitaalbeschermings-
bepalingen met betrekking tot het bijeenhouden van vermogen fel bekritiseerd. In 
schema 2 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bezwaren ten aanzien de 
bepalingen inzake dividenduitkeringen aan aandeelhouders, inkoop van eigen aan-
delen, financiële steunverlening, kapitaalvermindering en crediteurenverzet. 
 
Schema 2: Bezwaren kapitaalbeschermingsregels: bijeenhouden vermogen  
 
Oud Burgerlijk Wetboek Bezwaren 

 

Dividenduitkeringen 
(artikel 2:216 (O)BW) 

In de praktijk werd vaak statutair afgeweken van het wettelijk 
uitgangspunt dat de winst de aandeelhouders ten goede kwam door 
te bepalen dat de winst ter beschikking stond van de AV.97 
 
De waarde van de balanstest was beperkt doordat situaties denk-
baar waren waarin een uitkering weliswaar tot een negatief eigen 
vermogen leidde,98 maar in zijn geheel geen gevolgen had voor de 
mogelijkheid van de vennootschap om aan de opeisbare schulden 
te blijven voldoen.99 
 
Internationale jaarrekeningenstandaarden weken steeds vaker af 
van het in het kapitaalbeschermingsrecht gehanteerde realisatie-
beginsel.100  
 
Onduidelijkheid bestond over hoe men bij het bepalen van de 
uitkeringsruimte diende om te springen met postbalansgebeurtenis-
sen.101 
 
Uit rechtspraak bleek dat aan de waarborg dat na uitkering aan 
aandeelhouders voldoende financiële middelen ter beschikking van 
de BV stonden teneinde crediteuren te voldoen, niet werd  
voldaan.102 
 
Er bestond onduidelijkheid over de vraag welk orgaan bevoegd 
was om op enig moment te besluiten een vrij uitkeerbare reserve  
 

                                                        
96 Artikel 2:209 lid 5 (O)BW. 
97 Zie in dit verband Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 75; Van den Ingh & Nowak 2006, p. 122 (memo-

rie van toelichting derde tranche); en Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013, p. 221. 
98 Anders Van Veen & Van der Zanden 2014, p. 29-40. 
99 Zie in dit verband Bier (preadvies) 2006, p. 247, waar zij stelt dat het noodzakelijk eigen vermogen 

afhankelijk was van de soort vennootschap, haar activiteiten en haar financieringsbehoefte. Zie ook 
Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 29.  

100 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 40; Rapport-Boschma e.a. 2005, p. 
7; en Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 24.  

101 Artikel 2:216 lid 3 (O)BW. Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 37-38; 
Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 80; en Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toe-
lichting), p. 24. Gedacht kan worden aan vermindering van het vermogen door een inkoop van eigen 
aandelen, geleden verliezen en interimdividenduitkeringen in de periode tussen de balansdatum en 
vaststelling van de jaarrekening.  

102 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 40 en Hof Arnhem 19 februari 
2002, LJN AD9640, JOR 2002/56, (Reinders Didam).  
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geheel of gedeeltelijk op te heffen en deze vervolgens uit te  
keren.103 
 
Over de vraag of uitkeringen ten laste van een reserve onder het 
bereik van 2:216 lid 4 (O)BW vielen, en zo ja, op welke wijze dat 
dan moest worden getoetst, bestond onduidelijkheid.104  
 
In sommige gevallen bestond de wens om een aandeelhouder niet 
te laten delen in de winst of het liquidatieoverschot.105 
 

Inkoop eigen aandelen  
(artikel 2:207 (O)BW) 
 

Het vereiste van artikel 2:207 lid 2 onder b (O)BW dat het een BV 
slechts was toegestaan tot de helft van het geplaatste kapitaal eigen 
aandelen in te kopen was onnodig streng.106 
 
Voor de financiering van een inkoop van eigen aandelen was in 
beginsel de grootte van het eigen vermogen van de laatst vast-
gestelde balans bepalend. Onduidelijkheid bestond over de vraag 
hoe men om diende te springen met postbalansgebeurtenissen.107 
 

Financial assistance  
(artikel 2:207c (O)BW) 

Er bestond onduidelijkheid over de precieze reikwijdte van de 
bepaling.108 

                                                        
103 Artikel 2:216 lid 4 (O)BW. Zie ook Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 77-78, waar zij erop wijzen dat 

een uitkering ten laste van de vrije reserve veelal geschiedde door een met zoveel woorden daartoe 
aangewezen orgaan, dit was volgens hen de AV, voor zover in de statuten geen ander orgaan was 
aangewezen. 

104 Zie in dit verband Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 79. Er bestond verwarring omdat in het algemeen 
werd aangenomen dat onder de tussentijdse uitkering van artikel 2:216 lid 4 (O)BW slechts de  
interimdividenduitkering werd begrepen. De Expertgroep volgt de grens van het gebonden vermogen 
(artikel 2:216 lid 2 (O)BW). Zie ook Van den Ingh & Nowak 2006, p. 122-123 (memorie van  
toelichting derde tranche). 

105 Artikel 2:216 lid 8 (O)BW. Zie ook Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 76-77, waar zij als voorbeeld 
de situatie noemen waarin de oprichter van een familievennootschap als aandeelhouder wilde mee-
beslissen over de gang van zaken in de vennootschap, maar de winst geheel aan zijn medeaandeel-
houders wilde doen toekomen. Dit kon onder artikel 2:216 (O)BW niet worden bereikt, tenzij de 
aandeelhouder afstand deed (gedacht kon worden aan een overeenkomst waarbij een aandeelhouder 
voor een aantal jaren afstand deed van zijn dividend, waarbij zicht op dividend bleef bestaan) van 
zijn recht op winst. Zie ook Van den Ingh & Nowak 2006, p. 122 (memorie van toelichting derde 
tranche). 

106 Zie in verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 42, waar zij opmerken dat wanneer 
een BV om haar moverende redenen wenste over te gaan tot inkoop van meer dan 50% van haar aan-
delen dit moest zijn toegestaan, mits deze inkoop de positie van crediteuren niet verslechterde. Zie 
ook Van den Ingh & Nowak 2006, p. 117 (memorie van toelichting derde tranche) en Kamerstukken 
II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 63-64. Met de invoering van de Wet tot mo-
dernisering van het NV-recht is het maximaal aantal eigen aandelen dat een NV samen met zijn 
dochtermaatschappij mag houden respectievelijk verwerven verhoogd van 10% tot 100% minus één 
aandeel (voor beursgenoteerde NV's: 50%). 

107 Artikel 2:207 lid 3 (O)BW. Zie ook Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 42, waar zij  
bemerken dat bij tussentijds inkopen van eigen aandelen of uitkeringen van dividend het bedrag van 
het eigen vermogen, zoals dat op de laatst vastgestelde balans stond, weliswaar werd gecorrigeerd 
maar dat geen correctie behoefde plaats te vinden voor tussentijds geleden verliezen. 

108 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 45-46; Rapport-Boschma e.a. 2005, 
p. 7; Van den Ingh & Nowak 2006, p. 119-120 (memorie van toelichting derde tranche); Kamerstuk-
ken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 65-66; en Asser/Maeijer/Van Solinge & 
Nieuwe Weme 2-II* 2009/170-176. Zie ook Van Schilfgaarde/Winter 2009, nr. 28. Het verbod gaf 
volgens Winter aanleiding tot een reeks van vragen. Was een dochtermaatschappij van een BV vrij 
om leningen te verstrekken, ook al waren er geen vrije reserves? Alleen in het eerste lid van artikel 
2:207c (O)BW was bepaald dat het verbod ook gold voor dochtermaatschappijen. Viel onder doch-
termaatschappij ook een buitenlandse dochter? Hoe diende men de woorden 'met het oog op' te inter-
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 Onduidelijk was waarom de in artikel 2:207c lid 2 (O)BW gegeven 
vrijheid om leningen te verstrekken tot het bedrag van een vrije 
reserve niet bestond voor minder vergaande handelingen van  
artikel 2:207c lid 1 (O)BW.109 
 
Ten aanzien van de sanctionering bij niet naleving van het verbod 
bestond onduidelijkheid.110 
 
Er was sprake van overregulering. Een specifieke wettelijke  
regeling voor steuntransacties was niet noodzakelijk voor de  
bescherming van crediteuren.111 
 

Kapitaalvermindering  
(artikel 2:208 (O)BW) 

Intrekking van bepaalde (losse) aandelen was onder de oude  
regeling niet mogelijk, omdat artikel 2:208 lid 2 (O)BW sprak van 
'aandelen van een soort'.112 
 
In de literatuur woedde discussie over de vraag of in geval van 
kapitaalvermindering artikel 2:216 lid 2 (O)BW van toepassing 
was.113 

                                                                                                                                  
preteren? Herstructureringen en overnames gingen in de praktijk veelal hand in hand met garanties en 
financieringsarrangementen. Voor zover de vennootschap (of een dochtermaatschappij) daarbij als 
financier, zekerheidsverschaffer of garantiegever betrokken was, moest telkens de vraag worden  
gesteld of de financiering tot stand kwam 'met het oog op' de verkrijging van aandelen in de vennoot-
schap of als onderdeel van de totale herstructurering, dus op z'n hoogst 'in verband met' de  
verkrijging van die aandelen. Onduidelijk in dit verband was of artikel 2:207c (O)BW in de weg 
stond aan de handelwijze dat de BV teneinde liquiditeit te creëren een hypothecaire lening aanging 
en de aldus verkregen gelden doorleende aan de aspirant-aandeelhouder. Een algemene bank-
hypotheek als zodanig viel niet onder artikel 2:207c lid 1 (O)BW (zie Rb. Breda 3 november 1992, 
NJ 1993, 427 (King Air Holding BV) en HR 7 mei 2004, NJ 2004, 360 (Muller/Rabobank)). Voor 
een lening aan een derde gold wel de beperking van het tweede lid.  

109 Zie in dit verband Rapport-Boschma e.a. 2005, p. 7 en Van Schilfgaarde/Winter 2009, p. 100. De 
regeling maakte een niet goed te motiveren onderscheid tussen de verschillende wijzen waarop de 
BV een verkrijging van haar aandelen kon financieren. Zekerheidsstellingen ex artikel 2:207c lid 1 
(O)BW waren verboden, maar het verstrekken van leningen was onder bepaalde voorwaarden wel 
toegestaan (artikel 2:207c lid 2 (O)BW). Deze bepaling toonde de inconsistentie van het systeem van 
kapitaalbescherming, doordat dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen werden gebon-
den aan de voorwaarde van het hebben van voldoende vrij vermogen, terwijl het verstrekken van een 
lening aan derden die daarmee aandelen in vennootschap verkreeg, geheel was verboden.  

110 Zie in dit verband Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/177, waaruit blijkt dat 
handelingen in strijd met artikel 2:207c (O)BW nietig waren. Het ging om een verbodsbepaling die 
rechtstreeks was gericht op bepaalde rechtshandelingen. Anders Van Schilfgaarde/Winter 2009, p. 
101, volgens Winter is in dit geval sprake van een wettelijke beperking van de vertegenwoordigings-
bevoegdheid van het bestuur, waarop door de BV tegen de wederpartij geen beroep kon worden ge-
daan. Dit bracht met zich dat de handeling in beginsel door de vennootschap kon worden vernietigd.  

111 Zie in dit verband Rapport-Boschma e.a. 2005, p. 7, 42-46 en 68; Van den Ingh & Nowak 2006, p. 
102 (memorie van toelichting derde tranche); en Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie 
van toelichting), p. 65-66. Het verrichten van steuntransacties verschilde niet dusdanig van andere 
zakelijke transacties die het bestuur aanging (bijvoorbeeld het verstrekken van leningen aan aandeel-
houders, bestuurders of derden anders dan met het oog op het verwerven van aandelen) dat dit een 
speciale wettelijke regeling rechtvaardigde. Opmerking verdient dat men voor de sanctionering ook 
een beroep kon doen op artikel 2:9 BW of 2:256 (O)BW. 

112 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 51; Van den Ingh & Nowak 2006, 
p. 121 (memorie van toelichting derde tranche); en Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie 
van toelichting), p. 67. Indien de BV slechts één soort aandelen kende, kon in beginsel niet worden 
besloten tot intrekking van aandelen met instemming van alle aandeelhouders. In de praktijk werd 
eerst tot inkoop van eigen aandelen overgegaan, waarna vervolgens intrekking van aandelen plaats-
vond. 
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Verzetrecht crediteuren  
(artikel 2:209 (O)BW) 
 

De verzetmogelijkheid was een dode letter in de praktijk; er werd 
niet of nauwelijks van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.114 
 
De bepaling werd onbedoeld en onnodig streng gemaakt doordat 
het begrip kapitaal uit artikel 2:209 lid 6 (O)BW in de literatuur 
veelal werd opgevat als het geplaatste kapitaal.115 
 

4.3 Het nieuwe systeem: bestuurdersaansprakelijkheid als crediteurenbe-
scherming 

 
De wetgever heeft vrijwel alle bepalingen van kapitaalbescherming geschrapt dan 
wel grondig verbouwd om het BV-instituut aantrekkelijker te maken voor zijn  
gebruikers. Per 1 oktober 2012 wordt de eis van het minimumkapitaal niet langer 
gesteld. 116  Crediteurenbescherming is hierdoor niet langer gebaseerd op een  
beklemd vermogen dat in de vennootschap aanwezig dient te zijn ten behoeve van 
crediteuren. Een BV hoeft niet meer te worden uitgerust met een kapitaal van een 
zekere omvang, maar kan worden uitgerust met een zeer gering kapitaal. Één aan-
deel van één eurocent is voldoende. De inbreng op aandelen heeft haar functie als 
waarborg voor crediteuren verloren. Het ligt derhalve niet meer voor de hand om 
strenge regels voor te schrijven ten aanzien van inbreng van kapitaal. Naast de  
afschaffing van het minimumkapitaal zijn de volgende voorschriften inzake het  
bijeenbrengen van het vermogen geschrapt: (i) de verplichting om 25% van het  
minimumkapitaal onmiddellijk te storten;117 (ii) de bankverklaring bij storting in 
geld bij oprichting van een BV;118 (iii) de accountantsverklaring op de inbreng-
beschrijving bij inbreng in natura bij of na oprichting van een vennootschap;119 en 
(iv) de Nachgründungsregeling.120 Deze vermindering van administratieve lasten en 
kosten worden door de consument, veelal de MKB-ondernemer, toegejuicht.  
 

                                                                                                                                  
113 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 53-54, waar zij de situatie schetsen 

dat een verlieslijdende vennootschap een agioreserve omzette in kapitaal en vervolgens ter delging 
van verliezen overging tot kapitaalvermindering met terugbetaling op aandelen. Lennarts en Schutte-
Veenstra merken in dit verband op dat indien artikel 2:216 lid 2 (O)BW niet van toepassing was, een 
verlieslijdende BV het door de aandeelhouders bijeengebrachte kapitaal aan hen kon terugbetalen. 
Zie ook Van Schilfgaarde/Winter 2009, p. 107, waar hij stelt dat, wanneer kapitaalvermindering ge-
paard ging met terugbetaling op aandelen, artikel 2:216 lid 2 (O)BW in acht moest worden genomen. 
Een besluit tot terugbetaling, terwijl het eigen vermogen lager was dan de daar aangegeven grens, 
was nietig. De dienovereenkomstig gedane uitkering was dan onverschuldigd betaald. Anders  
Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/152, waarin zij betogen dat artikel 2:216 lid 
2 (O)BW niet van toepassing was bij terugbetaling op aandelen in geval van kapitaalvermindering.  

114 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 53, waar zij opmerken dat het een 
ongeschikt middel was ter bescherming van de positie van (in het bijzonder internationale) crediteu-
ren. Zie ook Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 95.  

115 Zie in dit verband Rapport-Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 53-54, waar zij stellen dat het  
begrip kapitaal synoniem was aan het begrip geplaatst kapitaal. Bij hantering van het begrip geplaatst 
kapitaal viel het bedrag van het geplaatst kapitaal veelal lager uit dan het bedrag van het eigen  
vermogen. Dit terwijl de BV alleen maar verliezen wegwerkte waardoor de positie van crediteuren 
niet verslechterde. Door hantering van het begrip gebonden vermogen kon deze problematiek worden 
voorkomen.  

116 Artikel 2:178 lid 2 (O)BW. 
117 Artikel 2:191 lid 1 (O)BW. 
118 Artikel 2:203a (O)BW. 
119 Artikel 2:204a en 204b (O)BW. 
120 Artikel 2:204c (O)BW. 
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De formele regels van kapitaalbescherming die vóór 1 oktober 2012 op straffe van 
nietigheid bij uitkeringen moesten worden nageleefd, zijn grotendeels vervangen 
door persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders indien zij wisten of redelijker-
wijs behoorden te voorzien dat de vennootschap na het doen van de uitkering niet 
kon blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.121 Hierbij moet 
worden aangetekend dat een uitkering van operationele winst of anderszins ook naar 
nieuw recht slechts mogelijk zijn voor zover het eigen vermogen van de BV groter 
is dan de wettelijke of statutaire reserves.122 De sanctie van nietigheid past niet goed 
in het huidige op aansprakelijkheidssancties gebaseerde systeem.123 Deze aan terrein 
winnende aansprakelijkheidssancties, welke gedrag beogen te reguleren, zijn nader 
te verklaren aan de hand van het gedragsparadigma.124 Een dergelijk op aansprake-
lijkheidssancties gebaseerd systeem bevordert onzes inziens niet het  
ondernemerschap, omdat het gevaar bestaat dat bestuurders handelen uit defensieve 
overwegingen. Daarnaast komt een systeem, waarbij grote nadruk wordt gelegd op 
de aansprakelijkheid van bestuurders, de attractiviteit van Nederland als hét vestig-
ingsland niet ten goede. 
 
Dé spil van het nieuwe systeem van crediteurenbescherming is de vermogenstoets 
van artikel 2:216 BW, bestaande uit een eventueel te verrichten beperkte balans-
test125 en een uitkeringstest. Dividenduitkeringen aan aandeelhouders zijn slechts 
geoorloofd voor zover het eigen vermogen groter is dan de gebonden reserves en de 
vennootschap na het doen van de uitkering kan blijven voortgaan met het betalen 
van haar opeisbare schulden.126 De balanstest, die weinig zegt over het vermogen 
van de vennootschap om in de toekomst aan haar schulden te voldoen, is vervangen 
door een beperkte balanstest en een op de toekomst gerichte uitkeringstest.127 Deze 
meer economische benadering legt een grotere nadruk op een beoordeling achteraf 
met gevaar van hindsight bias.128 
 

                                                        
121  Artikel 2:216 lid 3 BW. 
122  Artikel 2:216 lid 1 BW. 
123 Zie in dit verband Boschma & Schutte-Veenstra 2012, p. 2, waar zij stellen dat het terugdringen van 

de vernietigbaarheid c.q. nietigheid van rechtshandelingen bijdraagt aan een hogere mate van zeker-
heid in het handelsverkeer. Zie ook Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelich-
ting), p. 74, waar wordt gesteld dat de sanctionering in het voorgestelde systeem niet langer bestaat 
uit nietigheid, maar uit bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid. Wel is het zo dat de balans-
test van het eerste lid van artikel 2:216 BW wordt bestraft met nietigheid. 

124 Zie meer uitgebreid paragraaf 2.3. Zie in dit verband Timmerman 2005, p. 55, waar hij stelt dat in het 
moderne vennootschapsrecht het accent meer ligt op bestuurdersaansprakelijkheid dan op nietighe-
den.  

125 Wij spreken van een 'beperkte' balanstest, omdat de reikwijdte van de balanstest bij de BV beperkter 
is dan bij de balanstest van de NV. Bij de NV tellen het gestorte en opgevraagde kapitaal ook mee bij 
het bepalen van het uitkeerbare bedrag. 

126  Artikel 2:216 lid 2 en 3 BW. 
127 Zie in dit verband Expertmeeting 2005, p. 5-6, waar Bier stelt dat voor het hele vraagstuk van kapi-

taalbescherming slechts één vraag relevant is, namelijk of de vennootschap na een uitkering nog aan 
haar verplichtingen kan voldoen. In feite zal het faillissement van een vennootschap aangeven dat de 
vennootschap niet in staat is haar schulden te voldoen. 

128  Zie in dit verband Borrius 2013, paragraaf 5. 
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De uitkeringstest geldt, naast uitkeringen aan aandeelhouders, ook ten aanzien van 
kapitaalvermindering en inkoop van eigen aandelen.129 De regeling van kapitaal-
vermindering van artikel 2:208 (O)BW is grondig herzien en de verzetmogelijkheid 
voor crediteuren van artikel 2:209 (O)BW is geschrapt. De mogelijkheid tot intrek-
king van aandelen is verruimd. Het is nu mogelijk, zonder statutaire bepaling, maar 
met instemming van de betrokken aandeelhouders, een aantal aandelen van een  
bepaalde soort in te trekken. Wanneer intrekking van aandelen plaatsvindt met  
terugbetaling aan aandeelhouders is deze uitkering aan aandeelhouders onderworpen 
aan de uitkeringstest van artikel 2:216 lid 2 BW.130 De mogelijkheid tot inkoop van 
eigen aandelen is eveneens verruimd. De verkrijging van eigen volgestorte aandelen 
is onder het nieuwe regime steeds mogelijk, tenzij dit statutair is uitgesloten of  
beperkt.131 Indien in geval van gebonden reserves de verkrijging van eigen volge-
storte aandelen de beperkte balanstest niet doorstaat of indien het bestuur weet of 
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap niet kan blijven voortgaan 
met het betalen van haar opeisbare schulden, mag de vennootschap geen eigen vol-
gestorte aandelen verkrijgen.132 Het verbod op financiële steunverlening is met de 
invoering van de Wet Flex-BV geschrapt.133 Een BV kan nu in beginsel de verkrij-
ging van aandelen door derden in haar kapitaal financieel ondersteunen, een koers-
garantie geven of anderszins zekerheid stellen.134  
 
4.4 Conclusie 
 
Met de invoering van de Wet Flex-BV is de mogelijkheid tot het doen van uitkerin-
gen in beginsel steeds aanwezig, ook wanneer het vermogen van de vennootschap 
negatief is of zal worden door een uitkering.135 Met de Wet Flex-BV zijn we van een 
systeem van kapitaalbescherming als crediteurenbescherming naar een systeem van 
bestuurdersaansprakelijkheid als crediteurenbescherming gegaan. Met het vervallen 
van de kapitaalbeschermings-regels heeft de wetgever afscheid genomen van het 
beklemd vermogen als de kern van het eigen vermogen. Crediteuren worden niet 
langer beschermd door een bepaald kapitaal dat in de vennootschap aanwezig be-
hoort te zijn, hetgeen tot doel had het bieden van een gegarandeerde verhaalsmoge-
lijkheid voor crediteuren. Onder het oude regime moesten crediteuren een beroep 
doen op het vermogen van de vennootschap omdat de aandeelhouders, bestuurders 
en commissarissen zich in beginsel achter de corporate veil konden verschuilen. De 
wetgever lijkt deze sluier steeds verder naar beneden te trekken, omdat met het ver-
vallen van het beklemd vermogen de verantwoordelijkheid voor het doen van uitke-

                                                        
129  Artikel 2:208 lid 6 BW respectievelijk artikel 2:207 lid 2 BW. 
130 Artikel 2:208 lid 6 BW. 
131 Artikel 2:207 lid 4 BW. 
132 Artikel 2:207 lid 2 BW. Vgl. artikel 2:216 lid 1 en 2 BW. 
133 Artikel 2:207c (O)BW. 
134  Indien de lening niet uit de kasstroom van het bedrijf kan worden afgelost, kan dit wanbeleid opleve-

ren omdat in feite toekomstige winsten worden uitgekeerd. Zie in dit Van Veen & Van der Zanden 
2014, p. 29-40. 

135 Met de kanttekening dat, wanneer de BV wettelijke en/of statutaire reserves kent, zij geen uitkerin-
gen kan doen wanneer haar eigen vermogen negatief is (artikel 2:216 lid 1 BW). Dit blijkt uit de als-
dan te verrichten balanstest. Zie Schwarz 2012, p. 55-56. Anders Van Veen & Van der Zanden 2014, 
p. 35-37 en 40, waar zij concluderen dat een uitkering die het eigen vermogen te boven gaat vanuit 
bedrijfseconomisch als juridisch perspectief niet mogelijk is. 
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ringen aan aandeelhouders bij het bestuur lijkt te zijn neergelegd. De uitvoering van 
de uitkeringstest wordt gesanctioneerd met hoofdelijke persoonlijke aansprakelijk-
heid.136 In de navolgende hoofdstukken wordt bezien hoe deze transformatie naar 
een systeem van bestuurdersaansprakelijkheid als crediteurenbescherming zich ver-
houdt tot het doctrinaire systeem van besluitvorming en vertegenwoordiging inzake 
dividenduitkeringen. 
 

                                                        
136  Vgl. Wetsvoorstel herziening strafbaarstelling faillissementsfraude, Kamerstukken II 2013/14, 33 

994, nr. 2, p. 4, volgens welke een dividenduitkering mogelijkerwijs tot strafrechtelijke sancties kan 
leiden, zelfs wanneer een faillissement uitblijft. Op grond van de voorgestelde wijzigingen van arti-
kel 347 Sr, dreigen een geldboete en/of gevangenisstraf voor '[d]e bestuurder of commissaris van een 
rechtspersoon die'(...) buitensporig middelen van de rechtspersoon heeft verbruikt, uitgegeven of ver-
vreemd, dan wel hieraan zijn medewerking heeft verleend of daarvoor zijn toestemming heeft gege-
ven, ten gevolge waarvan de rechtspersoon ernstig nadeel ondervindt en het voortbestaan in gevaar 
komt (...).'  
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Hoofdstuk 5 
HET OUDE REGIME: DIVIDENDUITKERINGEN 
VÓÓR 1 OKTOBER 2012* 
 
 
 
5.1 Inleiding 
 
Naast het stemrecht is het winstrecht het belangrijkste recht dat aan een aandeel is 
verbonden. In dit hoofdstuk wordt het uitkeringstraject met betrekking tot dividend-
uitkeringen aan aandeelhouders naar oud recht met het oog op besluitvorming en 
vertegenwoordiging geanalyseerd. Een dividenduitkering raakt de kerndoelstelling 
van de rechtsvorm BV. In bewoordingen van Van Solinge en Nieuwe Weme luidt 
deze kerndoelstelling als volgt: 'De NV en BV zijn typologisch gericht op het beha-
len van winst, van vermogensrechtelijk voordeel, ten behoeve van de aandeelhou-
der(s).'1 Deze doelstelling was niet opgenomen in artikel 2:175 lid 1 (O)BW, de wet-
telijke definiëring van de rechtsvorm BV. De typologische gerichtheid van de BV op 
het behalen van winst kon wel indirect worden afgeleid uit artikel 2:216 (O)BW. In 
dit kader merkte Van der Heijden in 1936 over artikel 42d Wetboek van Koophandel 
(oud), 2 de voorloper van artikel 2:105 BW en 2:216 (O)BW, het volgende op: 'Doel 
van de vennootschap nu is het behalen van voordeel om dit onder de leden te  
verdeelen (art. 1655 B.W.). Het beoogde voordeel zal vermogensrechtelijk voordeel, 
winst, en voor verdeeling vatbaar moeten zijn. De artt. 42 en 42d bevestigen dit.'3 
Artikel 2:216 lid 1 (O)BW bepaalde dat voor zover bij de statuten niet anders was 
bepaald, de winst de aandeelhouders ten goede kwam. Op grond van artikel 2:216 
lid 8 (O)BW kon geen van de aandeelhouders geheel worden uitgesloten van het 
delen in de winst. Uit deze leden viel een duidelijk winstoogmerk van de BV te her-
kennen, namelijk dat de winst naar het wettelijk uitgangspunt elke aandeelhouder 
ten goede kwam.4 Het rendementsbelang van de aandeelhouders, als verschaffers 
van risicodragend kapitaal en houders van een eigendomstitel5 in het kapitaal van de 
onderneming, werd door artikel 2:216 (O)BW voorop gesteld. In dit verband merkte 
Minister Polak in 1971 over artikel 42d Wetboek van Koophandel (oud) het volgen-
de op: 'Artikel 42d van het Wetboek van Koophandel bepaalt dat, voor zover bij de 
statuten niet anders is bepaald de winst de aandeelhouders ten goede komt. Dat kan  
ook moeilijk anders; het vermogen is het vermogen van de vennootschap; de winst is  
 
                                                        
* Auteur: Maurice Canisius. 
1 Zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/17 en Maeijer 1978, p. 4. Het verdient 

opmerking dat er ook kapitaalvennootschappen bestaan die niet zijn gericht op het behalen van winst. 
Dergelijke vennootschappen zijn toegestaan mits voldaan is aan de geldende formele oprichtingsver-
eisten. 

2 Artikel 42d lid 1 Wetboek van Koophandel (oud): 'Voor zooverre bij de akte van oprichting niet 
anders is bepaald, komt de winst den aandeelhouders ten goede.' 

3 Zie Van der Heijden 1936 (i), p. 39. Naar nieuw recht rijst in dit kader de vraag welk voordeel onder 
de leden wordt verdeeld indien de vennootschap na uitkering een negatief eigen vermogen heeft. Zie 
hierover Van Veen & Van der Zanden 2014, p. 29-40 en paragraaf 7.7 onder ii. 

4 Zie in dit verband Asser/Maeijer 2-III 2000/449 en Bier (diss. Rotterdam) 2003, p. 59. 
5 Zie in dit verband hoofdstuk 2, p. 11-12. 
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haar winst, die aan den vennoten, de aandeelhouders, toekomt. Trouwens, voor  
zover de reserves niet statutair gebonden zijn, kan de aandeelhoudersvergadering 
daarover eveneens beschikken.'6 [Onderstr. MC] 
 
Voor de analyse van het uitkeringstraject van vóór 1 oktober 2012 worden achter-
eenvolgens de volgende onderwerpen behandeld: het wettelijk uitgangspunt: winst 
komt de aandeelhouders ten goede (paragraaf 5.2); statutaire afwijking van het  
wettelijk uitgangspunt (paragraaf 5.3); kwalificatie van besluitvorming en vertegen-
woordiging (paragraaf 5.4); interne en externe orde (paragraaf 5.4.1); interne  
werking (paragraaf 5.4.2); interne besluiten (paragraaf 5.4.2.1.); indirect extern  
werkende besluiten (paragraaf 5.4.2.2); (direct) extern werkende besluiten: vert-
egenwoordiging bij besluit (paragraaf 5.4.3); jurisprudentie over direct extern  
werkende besluiten (paragraaf 5.4.3.1); en de perceptie van het uitkeringsbesluit 
(paragraaf 5.4.4). Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie (paragraaf 5.5). 
 
5.2 Het wettelijk uitgangspunt: winst komt de aandeelhouders ten goede 
 
Artikel 2:216 lid 1 (O)BW bepaalde dat, voor zover statutair niet anders was  
bepaald, de winst de aandeelhouders ten goede kwam.7 Daarbij moest volgens  
artikel 2:216 lid 2 (O)BW eerst worden beoordeeld of de winst uitkeerbaar was. 
Hiervoor diende de vennootschap op basis van de laatst vastgestelde jaarrekening 
een balanstest uit te voeren. Een uitkering was slechts toegestaan voor zover het 
eigen vermogen groter was dan het gestorte en opgevraagde gedeelte van het  
kapitaal, vermeerderd met de wettelijke en statutaire reserves.8  
 
Artikel 2:216 lid 1 (O)BW diende samen te worden gelezen met artikel 2:216 lid 3 
(O)BW. De winst kwam de aandeelhouders ten goede en uitkering van winst  
geschiedde na vaststelling van de jaarrekening, waaruit bleek dat zij geoorloofd was. 
Indien niet statutair was afgeweken van het wettelijk uitgangspunt diende het besluit 
tot vaststelling van de jaarrekening tevens te worden beschouwd als het besluit dat 
strekte tot uitkering.9 Na vaststelling van de jaarrekening ontstond, voor zover was 
voldaan aan de balanstest, direct een opeisbare vordering voor de aandeelhouders 
ten aanzien van hun aandeel van de uit de laatst vastgestelde jaarrekening blijkende 
winst. 10  Zie hieromtrent de opmerking van de Expertgroep: 'Ingevolge deze  
bepaling moet de volledige winst worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dit 
recht op winst is onmiddellijk opvorderbaar nadat de jaarrekening is vastgesteld of 
goedgekeurd waaruit blijkt dat de uitkering plaats kan vinden.'11 De rechtbank  

                                                        
6 Zie Kamerstukken II 1971/72, Wijziging van het Wetboek van Koophandel, 61ste vergadering 4 

maart 1971, p. 3155. 
7 Onder winst dient te worden verstaan de winst die niet behoefde te worden aangewend voor de  

vorming van een wettelijke of statutaire reserve of ter zuivering van eerder geleden verliezen. 
8 Artikel 2:216 lid 2 (O)BW. 
9 Vgl. Kamerstukken I 2011/12, 31 058, nr. E (nadere memorie van antwoord), p. 14. Zie meer uitge-

breid paragraaf 5.4.4 over het besluit tot vaststelling van de jaarrekening. 
10 Zie in dit verband Maeijer 1978, p. 164, waar hij verwijst naar HR 18 maart 1955, NJ 1956, 322 

(Van Haeften/Biscuitfabriek Patria). Zie ook Bier (diss. Rotterdam) 2003, p. 61-62; Slagter 2005, p. 
531; Pitlo/Raaijmakers 2006, p. 224; Van der Heijden/Van der Grinten 1992, p. 588; en Van der 
Sangen 2013, paragraaf 4.2. 

11 Zie Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 75.   
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Rotterdam legde het wettelijk uitgangspunt van artikel 2:216 lid 1 (O)BW recente-
lijk op vergelijkbare wijze uit: 'De hoofdregel van artikel 2:216 lid 1 BW (oud) luidt 
dat de winst de aandeelhouders ten goede komt voor zover in de statuten niet anders 
is bepaald. (...) Past men de wettelijke regel onverkort toe, dan wordt door de vast-
stelling van de jaarrekening de hoogte van de winst over het afgelopen boekjaar 
bepaald en is deze winst, voor zover ook aan de balanstest is voldaan, voor de aan-
deelhouders vanaf dat moment opeisbaar.'12 Na vaststelling van de jaarrekening 
moest het bestuur, ter voldoening van de opeisbare vordering van de aandeelhouder, 
het dividend betaalbaar stellen waardoor bevrijdend aan de aandeelhouder kon wor-
den betaald.13 Het betaalbaar stellen van het dividend had doorgaans de vorm van 
het daadwerkelijk uitkeren van het dividend, maar kon ook bestaan uit een beroep 
op verrekening door de vennootschap of aandeelhouder.  
 
Van der Grinten merkt op dat het wettelijk uitgangspunt van artikel 2:216 lid 1 
(O)BW met zich bracht dat aan de winst geen andere bestemming kon worden  
gegeven.14 Indien niet statutair van het wettelijk uitgangspunt was afgeweken,  
behoorde winstbestemming niet tot de bevoegdheden van de AV. Van der Heijden 
merkte in 1936 ten aanzien van artikel 42d Wetboek van Koophandel (oud) het  
volgende op: 'Dit voorschrift onttrekt de bestemming, niet de vaststelling van de 
winst, aan de algemeene vergadering. Of en hoeveel zal worden afgeschreven op de 
vermogensbestanddeelen der n. v., naar welken maatstaf zal worden gewaardeerd, 
dit alles zijn vragen van vaststelling, niet van bestemming. Hierover beslist de  
algemeene vergadering in eenigen aanleg, mits zij daarbij wet, statuten en regelen 
van de goede trouw inachtneemt.'15 Naar het wettelijk uitgangspunt behoorde het 
vaststellen van de winst tot de werkzaamheden van de AV als vennootschapsorgaan 
maar viel winstbestemming daarbuiten.16 Mijns inziens kan worden gesteld dat,  
volgens de hoofdregel van artikel 2:216 lid 1 (O)BW, sprake was van wettelijke 
winstbestemming, omdat de winst bij wet werd toegekend aan de individuele aan-
deelhouders. 
 
Indien de bevoegdheid tot bestemming van de winst niet statutair was toegeschreven 
aan een vennootschapsorgaan, kon niet worden besloten de winst geheel dan wel 
gedeeltelijk te reserveren,17 tenzij op een AV waarin het gehele geplaatste kapitaal is 
vertegenwoordigd met eenstemmigheid tot reservering wordt besloten. 18  Zelfs  
                                                        
12 Zie Rb. Rotterdam 30 januari 2013, RO: 2013/34, r.o. 4.13. 
13 Zie in dit verband Rb. 's-Hertogenbosch 20 april 1926, NJ 1927, p. 1569. Zie ook Ktg. Amsterdam 19 

december 1932, NJ 1933, p. 42, waaruit blijkt dat indien de NV de aandeelhouders hun aandeel in de 
winst onthoudt, zonder recht daartoe te ontlenen aan de statuten, de aandeelhouders hun aandeel in de 
winst bij de rechter kunnen vorderen: '(...) dat het besluit der aandeelhoudersvergadering, waarbij 
werd besloten de in het boekjaar 1931 behaalde winst op nieuwe rekening over te brengen derhalve 
nietig is en dat gedaagde krachtens art. 49 harer statuten in verband met art. 42d K. verplicht is die 
winst aan hare aandeelhouders uit te keren.' [Onderstr. MC] 

14 Zie Van der Heijden/Van der Grinten 1992, p. 584 en 588-589. 
15 Zie Van der Heijden 1936 (i), p. 434-435. 
16 Zie in dit verband Van Schilfgaarde/Winter 2009, p. 330. 
17 Vgl. artikel 2:217 BW. Nu de winstbestemmingsbevoegdheid niet aan het bestuur of aan anderen is 

toegekend, kan worden gesteld dat deze bevoegdheid toekomt aan de AV. Mijns inziens vindt dit ar-
tikel geen toepassing, omdat de winstbestemming naar het wettelijk uitgangspunt wordt ontrokken 
aan de bevoegdheden van de AV. 

18  Artikel 2:231 lid 1 BW. Zie ook Slagter 1968, p. 192. 
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bestond geen ruimte voor het bestuur om een winstbestemmingsvoorstel bij de jaar-
rekening te doen. Dit betekende dat zelfs met toestemming van de AV ten laste van 
de winst geen reserveringen konden worden gemaakt en geen tantième- of winst-
delingsregelingen konden worden vastgesteld.19 Onverkorte toepassing van het wet-
telijk uitgangspunt betekende niet dat de vennootschap geen tussentijdse uitkeringen 
kon doen. Ingevolge artikel 2:216 lid 4 (O)BW moesten de statuten dit wel toestaan 
en moest zijn voldaan aan de balanstest van artikel 2:216 lid 2 (O)BW. Het  
interimdividend was in dit geval slechts een voorschot op de jaarwinst waar de aan-
deelhouders, na vaststelling van de jaarrekening, direct recht op hadden.  
 
Het gegeven dat de AV onder het oude recht niet tot reservering kon besluiten zou in 
twijfel kunnen worden getrokken bij lezing van artikel 2:210 lid 3 en lid 6 (O)BW. 
Artikel 2:210 lid 3 (O)BW deelde de AV de bevoegdheid toe tot vaststelling van de 
jaarrekening, tenzij het een structuurvennootschap betrof. Winstbestemming viel 
buiten deze bevoegdheid van de AV. Artikel 2:210 lid 6 (O)BW hield in dat de  
statuten konden bepalen dat een ander orgaan van de vennootschap dan de AV de 
bevoegdheid had om te bepalen welk deel van het resultaat van het boekjaar werd 
gereserveerd of hoe het verlies werd verwerkt. 
 
Volgens Bier zouden deze artikelen zo kunnen worden opgevat dat de AV de  
bevoegdheid had om tot reservering te besluiten, maar dat ook een ander orgaan 
deze bevoegdheid kon krijgen.20 Artikel 2:210 (O)BW leek derhalve te impliceren 
dat de AV in beginsel bevoegd was een gedeelte van de winst te reserveren zonder 
statutaire grondslag. Deze interpretatie zou in strijd zijn met het wettelijk uitgangs-
punt van artikel 2:216 (O)BW. Bier merkt op dat indien de wetgever wel de intentie 
zou hebben gehad om de AV de bevoegdheid te geven tot winstbestemming zonder 
dat daarvoor een statutaire grondslag was vereist, aan het artikel toegevoegd zou 
zijn: '(...) voorzover bij de statuten niet anders is bepaald dan wel door de algemene 
vergadering niet anders is besloten.' 21  [Onderstr. MC] De parlementaire ge-
schiedenis leert ons dat de vrijheid die artikel 2:216 (O)BW ten aanzien van de 
winstbestemming kende niet door artikel 2:210 lid 6 BW werd beperkt.22 Bier  
concludeert mijns inziens terecht dat ook voor de bevoegdheid van de AV om tot 
reservering van de winst te besluiten een statutaire grondslag was vereist.23  
 
 

                                                        
19 Zie in dit verband Van Schilfgaarde/Winter 2009, p. 330; Slagter 2005, p. 531-532; en Bier (diss. 

Rotterdam) 2003, p. 61-62. Anders Slagter 1968, p. 192, waar hij stelt dat: 'Indien in de statuten niet 
van art. 42 d W.v.K. is afgeweken, noopt dit artikel ertoe – tenzij op een a.v.a., waar het gehele ge-
plaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een eenstemmigheid tot reservering wordt besloten – de 
gehele winst aan de aandeelhouders uit te keren ("komt ten goede"), zodat nimmer de mogelijkheid 
tot reservering zou bestaan.' [Onderstr. MC] 

20 Zie Bier (diss. Rotterdam) 2003, p. 61. 
21 Zie Bier (diss. Rotterdam) 2003, p. 61-62. 
22 Zie Kamerstukken II 1998/99, 26 277, nr. 3, (memorie van toelichting), p. 9, waar de minister het 

volgende opmerkt: 'Het voorstel beoogt niet de vrijheid te beperken die artikel 105 en 216 ten aan-
zien van de winstbestemming kennen. De statuten van een vennootschap kunnen derhalve bepalen 
hoe de winst wordt verdeeld.' 

23 Zie Bier (diss. Rotterdam) 2003, p. 61. 
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Bij een onverkorte toepassing van het wettelijk uitgangspunt had een individuele 
aandeelhouder ten aanzien van het dividendbeleid een sterke positie. Wanneer niet 
statutair was afgeweken van het wettelijk uitgangspunt van artikel 2:216 lid 1 
(O)BW, kon een minderheidsaandeelhouder de dividenduitkering forceren.  
 
Op grond van artikel 2:216 lid 7 (O)BW jo. 3:308 BW verjaarde de opeisbare vorde-
ring tot betaling van het dividend door verloop van vijf jaren, tenzij de statuten een 
langere vervaltermijn kende. Opvallend is dat onder andere Bier, Boschma en Schut-
te-Veenstra kennelijk ervan uitgaan dat artikel 2:216 lid 7 (O)BW ziet op een  
verlenging van de verjaringstermijn.24 Huizink spreekt van een schoonheidsfout 
voor wat betreft het gebruik van het woord 'vervalt' in plaats van 'verjaring'. De  
statuten zouden volgens Huizink zowel een verval- als een verjaringstermijn mogen 
bevatten, mits deze langer is dan vijf jaar.25 De verjaring van de dividendvordering 
kon worden gestuit conform artikel 3:316 e.v. BW. Dit lag anders wanneer statutair 
een (langere) vervaltermijn was opgenomen. Ten aanzien van een dergelijke verval-
termijn waren de regels van verjaring niet van toepassing, zodat stuiting of schorsing 
van deze fatale termijn niet mogelijk was.26  
 
Het niet uitgekeerde dividend viel gedurende een periode van vijf jaren civiel-
rechtelijk te beschouwen als vreemd vermogen van de vennootschap. Indien een 
aandeelhouder in deze vijf jaren, behoudens statutaire verlenging van de verjarings-
termijn of vervanging van de verjaringstermijn met een (langere) vervaltermijn, zijn 
opeisbare vordering niet te gelde had gemaakt, verjaarde of verviel zijn vordering en 
verschoof zijn aandeel in de winst naar het eigen vermogen van de vennootschap.27 
Mijns inziens deed de aandeelhouder dan in feite een kapitaalstorting in de vennoot-
schap waaraan fiscale consequenties verbonden konden zijn. De winst bleef in de 
BV en kwam de individuele aandeelhouder, die zijn dividend niet had geïnd, niet ten 
goede. Na een verloop van in beginsel vijf jaren profiteerde de op rendement beluste 
medeaandeelhouders, die wel hun aandeel in winst hadden opgeëist, van de sterkere 
liquiditeitspositie van de BV. Het eigen vermogen van de vennootschap was immers 
toegenomen.  
 
Samenvattend kan worden gesteld dat de zinsnede 'komt de winst de aandeelhouders 
ten goede' uit artikel 2:216 lid 1 (O)BW betekent dat de vennootschap de verplich-
ting had om de gehele winst uit te keren aan haar aandeelhouders, indien statutair 
niet de bevoegdheid tot winstbestemming aan een ander orgaan was toebedeeld.28 
Maeijer stelt in dit verband dat het bovengenoemde wettelijke uitgangspunt naar 
algemene opvattingen neerkomt op het volgende: 'de winst wordt in contanten aan 
                                                        
24  Zie Boschma & Schutte-Veenstra (T&C), artikel 216 Boek 2 BW, aant. 7 (2011) en Bier (diss. Rot-

terdam) 2003, p. 132-133. 
25 Zie Huizink (GS), artikel 105 Boek 2 BW, aant. 6 (2006). 
26  Zie Rb. Haarlem 24 januari 2012, JOR 2012/106, r.o. 4.8 en 4.9 (Tan en SABA-Forward N.V.). Zie 

ook Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II 2012/436. Bevrijdende verjaring betekent het einde van de 
rechtsvordering, maar laat de achterliggende vordering intact, terwijl verval een algeheel einde aan 
de vordering brengt. Dit betekent dat zelfs geen natuurlijke verbintenis overblijft, zodat eventuele 
verrekening met een (toekomstige) tegenvordering niet mogelijk is (vgl. artikel 6:131 BW).  

27 Vgl. Bier (diss. Rotterdam) 2003, p. 131-134. 
28 Zie in vergelijkbare zin Van Schilfgaarde/Winter 2009, p. 92, waar hij het volgende stelt: 'Volgens de 

hoofdregel van art. 216 lid 1 hebben de aandeelhouders zonder meer recht op de uitkeerbare winst.' 
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de aandeelhouders uitgekeerd (...).'29 Naar mijn mening kan worden gesteld dat  
volgens de hoofdregel van artikel 2:216 lid 1 (O)BW sprake was van wettelijke 
winstbestemming, omdat de winst bij wet werd toegekend aan de individuele aan-
deelhouders als verschaffers van het risicodragend vermogen aan de vennootschap.  
 
5.3 Statutaire afwijking van het wettelijk uitgangspunt 
 
Het harde wettelijk uitgangspunt 'uitkeren' van artikel 2:216 lid 1 (O)BW was in de 
praktijk niet wenselijk, omdat de enige optie voor de vennootschap was de gehele 
jaarwinst uit te keren. Ingevolge artikel 2:216 lid 1 (O)BW was het mogelijk om de 
bevoegdheid tot winstbestemming aan een vennootschapsorgaan toe te kennen.30 De 
statuten eiste in het gros van de gevallen een besluit tot winstbestemming van een 
vennootschapsorgaan.31 Eerste Kamerlid Mendels merkte dienaangaande in 1928 
op: '(...) in artikel 42d van het ontwerp staat: voor zoover bij de statuten niet anders 
is bepaald, komt den winst de aandeelhouders ten goede: Let wel, de gehele winst 
komt – als dividend – den aandeelhouders ten goede, tenzij de akte van oprichting 
anders bepaalt. Nu kan men dus in de statuten vastleggen, dat directie en commissa-
rissen zullen bepalen, hoeveel er in de reserves zal worden gestort en dan is de rest 
winst, die den aandeelhouders ten goede komt. (...) In de Memorie van toelichting 
zegt de minister het met zoveel woorden: 'Wat het dividend betreft, de winst komt 
ingevolge art. 42d aan de aandeelhouders ten goede voor zoover bij statuten niet 
anders is bepaald. Het dividend wordt dus bepaald naar de winst, met inachtneming 
echter van de statutaire voorschriften. De statuten kunnen b.v. inhouden, dat een 
deel van de winst zal worden gereserveerd b.v. tot het bedrag, door de directie te 
bepalen.'32 [Onderstr. MC] 
 
De afwijkende statutaire winstregeling kende de volgende basisverschijnings-
vormen: (i) de winst stond ter beschikking van de AV; (ii) het bestuur, de RvC of de 
vergadering van prioriteitsaandeelhouders had voorafgaande aan het uitkeringsbe-
sluit van de AV de bevoegdheid om te besluiten de winst gedeeltelijk te reserveren, 
waardoor het bedrag dat aan de AV ter beschikking kwam te staan werd verminderd 
met de gereserveerde winst;33 (iii) winst werd uitsluitend uitgekeerd indien de winst 
een bepaald percentage van het vermogen bevatte; en (iv) het bestuur of, in geval 
van een (vrijwillig) structuurregime, de RvC was het tot winstbestemming bevoegde 
orgaan. Koelemeijer merkt ten aanzien van de laatste verschijningsvorm op dat  
indien een ander orgaan dan de AV de winst bestemt, zoals het bestuur, dit in feite 
een beslissing omtrent strategie is.34  
 

                                                        
29 Zie Maeijer 1978, p. 161. 
30 Zie in dit verband Maeijer 1978, p. 161-162, waarin hij de vrijheid om in de statuten de winst-

bestemming anders te regelen, betrekt op de vraag aan wie de winst ten goede komt: 'hoe de winst 
moet worden besteed, en op de vraag aan wie de bevoegdheid tot winstbestemming toekomt.' 

31 Denk aan de AV, het bestuur, de RvC en de vergadering van prioriteitsaandeelhouders. 
32 Zie Kamerstukken I 1928/29, Behandeling van het ontwerp van wet tot wettelijke regeling van de 

naamlooze vennootschap en van de aansprakelijkheid voor het prospectus, 50ste vergadering 14 juni 
1928, nr. 27, p. 964.  

33 Zie in dit verband Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 107. Vgl. artikel 2:210 lid 6 BW. 
34 Zie Koelemeijer 2012, p. 43-44. 
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Indien statutair werd afgeweken van het wettelijk uitgangspunt door te bepalen dat 
de winst ter beschikking stond van de algemene vergadering, diende de AV jaarlijks 
de bestemming van de winst te bepalen.35 Het besluit tot vaststelling van de jaar-
rekening moest dan worden gevolgd door een besluit omtrent de winstbestemming.36 
In de praktijk werd door het bestuur bij het opmaken van de jaarrekening eveneens 
een voorstel tot winstbestemming gedaan.37 De bestuurders voerden aan de hand van 
het voorstel reeds de balanstest uit. De AV diende, naast het vaststellen van de jaar-
rekening, het voorstel van het bestuur goed te keuren of een andersluidend uit-
keringsbesluit te nemen. Winter en Wezeman merken in dit verband het volgende 
op: '(..) Lees voor dit geval lid 3 zo dat in samenhang met het besluit tot vaststelling 
[Toev. MC: of goedkeuring] van de jaarrekening waaruit blijkt dat zulks geoorloofd 
is, tot uitkering van winst moet zijn besloten.'38 Een besluit tot winstbestemming was 
dus, naast vaststelling van de jaarrekening, noodzakelijk. Zolang niet tot uitkering 
werd besloten, bestond geen opeisbare vordering van de aandeelhouders op de  
vennootschap.39 De statuten bepaalden in deze gevallen dat de winst ter beschikking 
stond van de AV. De statuten konden niet bepalen dat de winst de AV ten goede 
kwam, omdat – mede door het wettelijke uitgangspunt 'uitkeren' – de winst niet een 
vennootschapsorgaan 'ten goede' kon komen. De AV als orgaan zou dan een opeis-
bare vordering tot dividend hebben, waarmee de BV in feite winst aan zichzelf zou 
doen toekomen. Zie voor het verschil tussen 'ten goede komen aan' en 'ter beschik-
king staan van' Slagter: '"Ter beschikking van" is iets anders dan "ten goede komt 
van": in het eerste geval hebben de aandeelhouders de beschikking, de vrijheid over 
de winstbestemming en rust op de n.v. geen verplichting om de gehele winst aan de 
aandeelhouders uit te keren. Staat de winst aan de aandeelhouders "ter beschik-
king", dan kunnen de aandeelhouders o.m. bepalen, dat een deel van de winst niet 
zal worden uitgekeerd doch zal worden gereserveerd.'40  
 
Indien de AV de winstbestemming bepaalde, kon zij besluiten, voor zover de winst 
niet moest worden aangewend voor de delging van verliezen of voor de vorming van 
verplichte reserves, om: (i) de winst geheel dan wel gedeeltelijk te reserveren; (ii) 
ten laste van de winst tantièmes uit te betalen; of (iii) de winst uit te keren als  
dividend aan de aandeelhouders. Zonder statutaire afwijking van het wettelijk uit-
gangspunt was dit niet mogelijk en was de enige optie om de winst geheel aan de 
aandeelhouders te doen toekomen.41 In geval van statutaire afwijking van het wet-
telijk uitgangspunt kon de AV, in beginsel bij eenvoudig meerderheidsbesluit,  
besluiten de winst niet uit te keren en het dividend te passeren. Een op rendement 
gefocuste minderheidsaandeelhouder kon zo het nakijken worden gegeven. Wel is 
het zo dat winstreserveringen in strijd konden zijn met de vennootschappelijke  

                                                        
35 Zie in dit verband Van Schilfgaarde/Winter 2009, p. 330, waar hij opmerkt dat het hier ging om de 

nettowinst. 
36 Zie in dit verband Van der Heijden/Van der Grinten 1992, p. 584, 588-589. 
37 Zie in dit verband artikel 2:227 lid 7 BW. 
38 Zie Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 91. 
39 Zie in dit verband Asser/Maeijer 2-III 2000/449. 
40 Zie Slagter 1968, p. 192.  
41 Zie in dit verband Bier (diss. Rotterdam) 2003, p. 61. 
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redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW.42 Een recent voorbeeld waar ten  
detrimente van minderheidsaandeelhouders dividend werd gepasseerd betreft de 
procedure inzake VEB c.s./Air France KLM.43 Bij een eenpersoons-BV en de doch-
ter-BV speelde deze problematiek niet omdat de aandeelhouder hier naar eigen in-
zicht over de winstbestemming besliste binnen de ruimte van artikel 2:216 lid 2 
(O)BW. 
 
Indien de bevoegdheid tot winstbestemming niet statutair was toegekend aan een 
vennootschapsorgaan had de vennootschap, onder het recht van vóór 1 oktober 
2012, de verplichting de gehele winst uit te keren aan haar aandeelhouders. De AV 
kon in dit geval geen andersluidend besluit nemen. Met het vaststellen van de jaar-
rekening ontstond direct een opeisbare vordering voor de aandeelhouders op de  
vennootschap. De statuten eisten in het gros van de gevallen een besluit tot winstbe-
stemming van de AV. De AV moest, naast een besluit tot vaststelling van de jaar-
rekening, tevens een winstbestemmingsbesluit nemen. Met het nemen van het  
uitkeringsbesluit ontstond de opeisbare vordering van de aandeelhouders ten opzich-
te van de vennootschap. 
 
In de volgende paragraaf worden de leerstukken van besluitvorming en vertegen-
woordiging rondom het doen van dividenduitkeringen aan aandeelhouders aan een 
nadere analyse onderworpen. Deze analyse maakt duidelijk welke soorten besluiten 
de vennootschap kan nemen. Na een overzicht hiervan wordt duidelijk dat het divi-
dend- of uitkeringsbesluit dient te worden gekwalificeerd als een direct extern wer-
kend besluit. Dit heeft gevolgen voor de vertegenwoordiging van de vennootschap 
en daarmee dus ook voor de positie van het bestuur in het uitkeringstraject, in het 
bijzonder ten aanzien van eventuele aansprakelijkheidskwesties. Nu bij een direct 
extern werkend besluit geen vertegenwoordigingsaspect van het bestuur is gemoeid, 
kan het bestuur immers niet een aansprakelijkheidslast dragen ten aanzien van dit 
besluit. Dit zou anders zijn indien het uitkeringsbesluit zou worden gekwalificeerd 
als een indirect extern werkend besluit. 
 
5.4 Kwalificatie van besluitvorming en vertegenwoordiging  
 
5.4.1 Interne en externe orde 
 
Een vennootschap functioneert door middel van haar organen,44 welke op hun beurt 
handelen door het nemen van besluiten.45 Met het begrip orgaan46 bedoel ik een  

                                                        
42 Zie in dit verband Koster 2011, paragraaf 3. Zie ook Hof 's-Gravenhage 1 oktober 1932, NJ 1983, 

393 (Van Rees) en Hof Arnhem 26 mei 1992, NJ 1993, 182 (Uniwest).  
43 Zie HR 12 juli 2013, LJN: BZ 9145 (VEB c.s./Air France KLM) en Hof Amsterdam (OK) 9 januari 

2014, JOR 2014/97 (VEB c.s./Air France KLM). Deze procedure is verrassend. Het pleidooi van de 
minderheidsaandeelhouder had bij de gewone civiele rechter in drie instanties geen resultaat. De 
minderheidsaandeelhouder startte vervolgens met succes een enquêteprocedure bij de OK. Zie in dit 
verband De Kluiver 2014, paragraaf 6, waarin hij nader ingaat op de verschillen in de maatstaven die 
moeten worden aangelegd bij de boordeling van besluiten en de beoordeling van handelen en nalaten 
in het kader van een enquêteprocedure.  

44 Zie meer uitgebreid over de oorsprong van het begrip orgaan Maeijer 1966/1967, p. 182; Asser/Van 
der Grinten & Maeijer 2-II 1997/1, 112; Asser/Van der Grinten & Kortmann 2-I 2004/1-7; Van  
Gerven 2007, p. 140-143; en Huizink 2013, p. 8-10. 
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instantie binnen de vennootschap, welke krachtens het interne rechtspersonenrecht 
bevoegd is om besluiten te nemen, die rechtens hebben te gelden als besluiten van 
de rechtspersoon zelf. Het interne rechtspersonenrecht is het recht dat geldt binnen 
de interne orde (het samenstel van de vennootschapsorganen), dat wordt gevormd 
door wet, statuten, bevoegd genomen besluiten (tot op zekere hoogte ook aandeel-
houdersbesluiten), reglementen, codes (denk aan de Nederlandse Corporate  
Governance Code) en ongeschreven recht.47 De vennootschapsorganen bezitten, 
anders dan de rechtspersoon zelf, geen rechtssubjectiviteit in de zin van artikel 2:5 
BW.48  
 
Door middel van een besluit kan een vennootschapsorgaan beslissend optreden door 
bepaalde rechtsgevolgen in het leven te roepen binnen de interne betrekkingen van 
de vennootschap of tevens daarbuiten door middel van (direct) extern werkende  
besluiten. De vennootschapsorganen brengen door het nemen van besluiten de wil 
van de BV tot uiting.49 Om deze wilsvorming te bewerkstelligen, houden natuurlijke 
personen die het orgaan bemannen een vergadering waarin voorstellen in stemming 
worden gebracht met als resultaat een besluit.50 Uit het Wijsmuller-arrest volgt dat 
een besluit van een vennootschapsorgaan tot stand komt als vrucht van onderling 
overleg van alle leden van dat orgaan, die, na daartoe in de gelegenheid te zijn  
gesteld, aan dat overleg wensen deel te nemen.51 In de meeste gevallen geeft een 
gewone of gekwalificeerde meerderheid van de stemmen de doorslag.52  

Over het algemeen wordt aangenomen dat een besluit dat op formeel juiste wijze tot 
stand is gekomen een rechtshandeling van de vennootschap is.53 De Monchy en 
Timmerman definiëren een besluit van een orgaan als volgt: 'Een besluit van een 
orgaan van een rechtspersoon is een rechtshandeling, indien het desbetreffende  
orgaan een wilsverklaring aflegt die gericht is op het in het leven roepen van (een) 
rechtsgevolg(en) voor de rechtspersoon.'54 Uit artikel 3:33 BW volgt dat een rechts-
handeling een op een rechtsgevolg gerichte wil vereist die zich door een verklaring 
openbaart. Dit impliceert een beoogd rechtsgevolg van het besluit, namelijk nadere 
bepaling of wijziging van de rechtspositie van de rechtspersoon. Het beoogde 

                                                                                                                                  
45 Zie in verband Slagter/Assink 2013 (Deel 1), p. 290-292. 
46  Artikel 2:189a BW. 
47 Zie Polak 1969, p. 43; Slagter/Assink 2013 (Deel 1), p. 167; en Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 

2013, p. 18.  
48 Vgl. Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II 1997/37; Huizink 2013, p. 135-136; Van Schilf-

gaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 24; Van der Heijden/Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 365; en 
Slagter/Assink 2013 (Deel 1), p. 166 en 290. 

49 Zie in dit verband Van der Heijden 1936 (ii), p. 153-154. 
50 Zie in dit verband Pitlo/Löwensteyn 1994, p. 73. 
51 Zie HR 15 juli 1968, NJ 1969, 101 (Wijsmuller). 
52 Artikel 2:230 BW. 
53 Zie in dit verband Van der Heijden 1936 (ii), p. 154; Kamerstukken II 1957/58, 3769, nr. 5 (memorie 

van antwoord), p. 7; Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II 1997/125; Huizink 2013, p. 208-210; Van 
Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 298; en Van der Heijden/Van der Grinten/Dortmond 2013, 
nr. 202. Anders Löwensteyn 1994, p. 73-76, waarin hij de kwalificatie van een besluit als rechts-
handeling bestempelt als een ongerijmde voorstelling van zaken, omdat hier sprake zou zijn van een 
rechtshandeling die geen rechtsgevolgen heeft voor degenen die bij haar partij zijn, maar wel voor de 
rechtspersoon die geen partij is. 

54 Zie De Monchy & Timmerman (preadvies) 1991, p. 66. 
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rechtsgevolg kan zich manifesteren binnen de interne orde, welke bestaat uit het 
samenstel van vennootschapsorganen (zoals de AV, het bestuur en eventueel de 
RvC) en in de externe orde, het rechtsverkeer. Het doel en de strekking van het  
besluit zijn daarom bepalend voor de vraag of het besluit interne dan wel externe 
werking heeft.55 
 
Rechtspersonen kunnen niet zelf fysiek handelen en worden in het rechtsverkeer  
(de externe orde) zichtbaar doordat natuurlijke personen namens hen handelen.56 
Wanneer de vennootschap als rechtspersoon, dat wil zeggen als zelfstandig drager 
van rechten en verplichtingen, aan het rechtsverkeer wenst deel te nemen, is daarbij 
tussenkomst vereist van een natuurlijke persoon die haar vertegenwoordigt. De  
bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen kan wettelijk, statutair of 
bij volmacht aan deze persoon zijn toegekend. Daarnaast kan de vennootschap, bui-
ten de scope van vertegenwoordiging, ook feitelijke handelingen verrichten.57 Denk 
aan het plegen van een onrechtmatige daad.58 Aan dit optreden van de rechtspersoon 
naar buiten toe ligt in beginsel steeds interne besluitvorming ten grondslag.59  

 
Figuur 1: weergave BV 

                                                        
55 Vgl. De Monchy & Timmerman (preadvies) 1991, p. 67. Zie meer uitgebreid paragraaf 5.4.3.1. 
56 Zie in dit verband Van der Heijden/Van der Grinten/Dortmond 2013, nr. 52. 
57  Vgl. paragraaf 5.4.4, algemene opmerkingen onder v, waar ik het betaalbaar stellen van het dividend 

kwalificeer als een feitelijke uitvoeringshandeling. 
58 Zie in dit verband Slagter/Assink 2013 (Deel 1), p. 292. 
59 Zie in dit verband Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II 1997/73. 



HET OUDE REGIME 

73 

In figuur 1 is de interne orde, de BV, welke bestaat uit het samenstel van vennoot-
schapsorganen (zoals de AV, het bestuur en eventueel een RvC), weergegeven in het 
rechtsverkeer; de externe orde. Vennootschapsorganen kunnen besluiten nemen 
waarvan de rechtsgevolgen louter betrekking hebben op de interne rechtsbetrek-
kingen, zoals een goedkeuringsbesluit. De rechtsgevolgen manifesteren zich dan 
binnen de interne orde van de rechtspersoon. Daarnaast kan de BV als rechtssubject 
in het rechtsverkeer handelen doordat haar organen besluiten nemen met externe 
rechtsgevolgen, welke zich manifesteren in de externe orde ofwel het rechtsverkeer. 
Zo kan de vennootschap een rechtsbetrekking met een wederpartij tot stand brengen 
of wijzigen.60  
 
Vennootschapsorganen hebben een functie binnen de interne orde. Deze functie 
wordt vervuld door een of meer natuurlijke personen. Deze natuurlijke personen 
staan, al dan niet indirect,61 in een rechtsbetrekking van eigen vennootschaps-
rechtelijke aard tot de vennootschap, waardoor zij het predicaat aandeelhouder,  
bestuurder of commissaris hebben. De bijzondere rechtsbetrekking van deze natuur-
lijke personen wordt mede beheerst door de vennootschappelijke redelijkheid en 
billijkheid van artikel 2:8 BW. Het is lastig een duidelijke definitie te geven van de 
kring van betrokkenen van artikel 2:8 BW. Echter, in elk geval is evident dat dit een 
ruime kring betreft.62 Tot deze kring van betrokkenen behoren niet slechts de natuur-
lijke personen die deel uitmaken van een orgaan, maar ook natuurlijke personen die 
in enig wettelijk of statutair verband tot de vennootschap staan.63  
 
Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan handelen vanuit een tweetal  
posities, te weten: binnen orgaanverband en buiten orgaanverband.64 Met handelen 
binnen orgaanverband bedoel ik de individuele aandeelhouder, bestuurder of  
commissaris handelend vanuit de interne orde als onderdeel van een orgaan. In  
figuur 1 is de individuele aandeelhouder, bestuurder of commissaris die handelt  
binnen orgaanverband als onderdeel van het orgaan weergegeven binnen het betref-
fende orgaan. Deze individuele aandeelhouder, bestuurder of commissaris heeft uit 
het interne rechtspersonenrecht voortvloeiende rechten en verplichtingen waarmee 
hij participeert binnen de interne orde als deel van een orgaan.65  

                                                        
60 Zie in dit verband De Monchy & Timmerman (preadvies) 1991, p. 67. 
61  Hiermee bedoel ik dat het handelen van de vennootschap altijd terug is te voeren op menselijke  

gedragingen. 
62 Zie in dit verband Kamerstukken II 1984/85, 17 725, nr. 7 (memorie van antwoord), p. 14-15, waar 

de minister het volgende opmerkt: 'Een ruime kring is voor het onderhavige artikel niet schadelijk, 
integendeel. De commissie wijst op het voorbeeld van een gemeentebestuur dat statutair bevoegd is 
een deel van de bestuursleden van een stichting te benoemen; mijns inziens is het passend dat het 
zich dan tegenover de stichting daarbij laat leiden door hetgeen door redelijkheid en billijkheid 
wordt gevorderd, en bijvoorbeeld niet een notoir onbekwaam of het doel der stichting vijandig gezin 
persoon benoemt.' Zie ook Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 25. 

63  Zie meer uitgebreid Wolf (diss. Maastricht) 2013, p. 321-327.  
64 Vgl.Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 18-19; Huizink 2013, nr. 61-62; Asser/Van Solinge 

& Nieuwe Weme 2-IIa 2013/50; en Slagter/Assink 2013 (Deel 1), p. 541-542. 
65 Denk aan het vergader- en stemrecht. Zie in dit verband HR 30 juni 1944, NJ 1944, 465 (Wennex), 

hierin heeft de Hoge Raad uitgemaakt: 'dat toch den aandeelhouder eener N. V. in het hem verleende 
stemrecht niet een recht in het belang van anderen is toevertrouwd, doch een eigen recht is gegeven 
om zijn belang in de vennootschap te dienen; (...) dat dit medebrengt, dat het den aandeelhouder — 
in overeenstemming met de vrijheid, die hij heeft om van zijn stemrecht in de algemeene vergadering 
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Met handelen buiten orgaanverband bedoel ik de individuele aandeelhouder,  
bestuurder of commissaris die, handelend vanuit de externe orde, op grond van zijn 
bijzondere rechtsbetrekking met de vennootschap, aanspraken heeft op de vennoot-
schap en verplichtingen heeft tegenover de vennootschap. De individuele aandeel-
houder, bestuurder en commissaris handelend buiten orgaanverband is in figuur 1 
weergegeven in het rechtsverkeer. Zij kunnen de vennootschap aanspreken tot uit-
betaling van dividend,66 liquidatie-uitkering en salaris, alsmede om toegelaten te 
worden tot de uitoefening van de hun toekomende bevoegdheden. Daarnaast kan de 
aandeelhouder handelend buiten orgaanverband door de vennootschap worden  
aangesproken tot volstorting van zijn aandelen. 
 
5.4.2 Interne werking 
 
5.4.2.1 Interne besluiten 
 
Als uitgangspunt heeft te gelden dat besluiten van de rechtspersoon in beginsel  
intern werken.67 Het besluit is een interne aangelegenheid van een orgaan van de 
vennootschap dat wordt toegerekend aan de vennootschap.68 In de parlementaire 
geschiedenis bij de invoering van het nieuwe BW worden interne besluiten  
omschreven als besluiten: '(...) die uitsluitend de verhouding binnen de corporatie 
regelen, dus de verhouding tussen bestuur en leden, en die tussen de leden onderling 
(...).'69 Huizink stelt in vergelijkbare zin dat door een intern besluit wijzingen  
worden aangebracht in het geheel van rechtsbetrekkingen dat het samenwerkings-
verband beheerst.70 Voorbeelden van interne besluiten zijn: een besluit tot het  
bijeenroepen van een AV,71 een besluit tot statutenwijziging,72  een besluit tot  
 
 

                                                                                                                                  
naar goeddunken gebruik te maken, mits dit niet ontaardt in misbruik van recht — ook vrijstaat zich 
ten aanzien van de uitoefening van zijn stemrecht ter algemeene vergadering contractueel jegens  
anderen te binden, (...).' [Onderstr. MC] Hieruit volgt dat een aandeelhouder, anders dan een  
bestuurder of commissaris, in vergadering (handelend binnen orgaanverband) binnen de grenzen van 
de redelijkheid en billijkheid ex artikel 2:8 jo. 3:13 BW en de maatschappelijke betamelijkheid ex  
artikel 6:162 lid 2 BW naar eigen goeddunken mag stemmen. Zie ook Raaijmakers & Van der  
Sangen 2011 (i), p. 92. 

66 Opmerking verdient dat sinds de invoering van de Wet Flex-BV de BV winstrechtloze aandelen kent 
(artikel 2:216 lid 7 BW). 

67 Zie in dit verband Buijn & Storm 2013, p. 410; Slagter/Assink 2013 (Deel 1), p. 290; Van 
Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 315; en Winters 2002, p. 190. 

68 Zie in dit verband Maeijer 1978, p. 82. 
69 Zie Kamerstukken II 1957/58, 3769, nr. 5 (memorie van antwoord), p. 7 
70 Zie Huizink 2013, p. 218. 
71 Zie in dit verband HR 6 april 1936, NJ 1936, 1045 (Zeepfabriek Frans Duller), de Hoge Raad over-

weegt als volgt: 'dat requestranten voorts over het hoofd zien, dat bij het bijeenroepen eener alge-
meene vergadering het bestuur niet de vennootschap vertegenwoordigt (zeker niet tegenover derden), 
maar binnen de vennootschap eene (derhalve interne) functie uitoefent; dat in de bestreden beslis-
sing volkomen terecht er van is uitgegaan, dat het hier betreft "andere handelingen dan de vertegen-
woordiging der vennootschap jegens derden."'[Onderstr. MC] 

72 Zie in dit verband Buijn & Storm 2013, p. 410, waar zij als voorbeeld noemen de bepaling dat het 
bestuur voor zekere besluiten, na de statutenwijziging, de goedkeuring van de RvC behoeft. Een der-
gelijke statutenwijziging brengt louter verandering in de interne verhoudingen van de vennootschap 
(de interne orde); de bevoegdheden van de betrokken organen onderling. 
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vaststelling van de jaarrekening, een besluit tot vaststelling of herziening van een 
reglement en de goedkeuringsbesluiten in de zin van artikel 2:107a, 2:164 en 2:274 
BW.73  
 
Opmerking verdient dat het besluit tot vaststelling van de jaarrekening mijns inziens 
naast interne werking ook (direct) externe werking kan hebben. Dit was onder het 
recht van vóór 1 oktober 2012 het geval indien de vennootschap voor uitkering  
vatbare winst had gerealiseerd en statutair geen winstbestemming was bepaald, 
waardoor de wettelijke regeling van artikel 2:216 lid 1 (O)BW moest worden  
gevolgd. In dat geval ontstond met het vaststellen van de jaarrekening een opeisbare 
vordering van de aandeelhouder tot zijn aandeel in de (jaar)winst.74 Met het besluit 
tot vaststelling van de jaarrekening ontstonden dan direct rechtsgevolgen voor de 
vennootschap ten opzichte van de aandeelhouders.75  
 
Interne besluiten dienen mijns inziens als volgt te worden omschreven. Door een 
intern besluit wordt binnen de interne orde, het samenstel van de vennootschaps-
organen, een rechtsbetrekking gevestigd, gewijzigd of teniet gedaan. Het beoogde 
rechtsgevolg van het interne besluit manifesteert zich binnen de interne orde met als 
gevolg dat de interne verhoudingen worden beïnvloed.76 Bij het nemen van een  
intern besluit heeft het tot besluitvorming bevoegde orgaan de bedoeling het rechts-
gevolg van het besluit uitsluitend te doen gelden binnen de interne orde, waardoor 
met het geldig genomen besluit de besluitvorming is afgerond.77 Bij een zuiver  
intern werkend besluit wordt niet toegekomen aan artikel 2:16 lid 2 BW, omdat het 
besluit geen externe rechtsgevolgen heeft. 
 
5.4.2.2 Indirect extern werkende besluiten 
 
Besluiten met indirect externe werking behoren mijns inziens, net als interne  
besluiten, tot de categorie besluiten met interne werking.78 De volgende passage uit 
de parlementaire geschiedenis bij de invoering van het nieuw BW is in dit verband 
veelzeggend: '[Toev. MC: Onder besluiten met interne werking] (...) moeten naar 
hun wezen ook worden gerekend de besluiten die men zou kunnen kenschetsen als 
besluiten met indirect externe werking, waarbij de algemene vergadering aan een 
bestuurder of een ander orgaan opdraagt – of een machtiging geeft – om een 
rechtshandeling te verrichten of een wilsverklaring te uiten; bijvoorbeeld een besluit 
tot aankoop van een bepaald goed van een derde. Weliswaar beoogt het besluit hier 
evenals in het vorige geval de totstandkoming van een externe rechtshandeling,  
 
                                                        
73 Zie in dit verband De Monchy & Timmerman (preadvies) 1991, p. 67; Huizink 2013, p. 218 en HR 

27 januari 2012, JOR 2011/7 (Silver Lining), conclusie A-G Timmerman, onder 3.7 voetnoot 17. 
74  Vgl. Winter (diss. Groningen) 1992, p. 236. 
75 Vgl. Huizink 2013, p. 218-219, waar hij in dit verband spreekt over externe effecten van interne 

besluiten. Als voorbeeld noemt hij dat bezoldiging van bepaalde personen is gerelateerd aan de  
gegevens uit de jaarrekening. Zie meer uitgebreid paragraaf 5.4.4. 

76  Vgl. Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 315; Buijn & Storm 2013, p. 410; en Slag-
ter/Assink 2013 (Deel 1), p. 291. 

77 Vgl. Slagter/Assink 2013 (Deel 1), p. 291. 
78 Zie ook Huizink 2013, p. 219. Vgl. Buijn & Storm 2013, p. 410-411 en Slagter/Assink 2013 (Deel 

1), p. 308. 
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maar het besluit behelst hier niet zelf de rechtshandeling, doch is slechts een  
opdracht of machtiging van de leden aan het bestuur om haar te verrichten, en heeft 
dus als zodanig slechts interne werking.'79  
 
Besluiten met indirect externe werking dienen mijns inziens als volgt te worden  
omschreven. Een dergelijk besluit heeft zijn werking louter binnen de interne orde, 
maar beoogt een extern effect indien het interne besluit de vertegenwoordigings-
handeling voorbereidt of hieraan ten grondslag ligt. 80  Bij een indirect extern  
werkend besluit dienen twee, elkaar in tijd opvolgende, rechtshandelingen te worden 
onderscheiden, te weten: het interne besluit (interne wilsvorming) en de externe 
rechtshandeling (vertegenwoordiging).81 Wil het interne besluit in het rechtsverkeer 
effect hebben, dan dient het interne besluit buiten de interne orde te treden. De  
interne besluitvorming moet aldus worden opgevolgd/uitgevoerd door een externe 
rechtshandeling. Pas door deze vertegenwoordigingshandeling wordt de rechts-
persoon in het rechtsverkeer gebonden. 
 
Artikel 2:16 BW handelt over de effecten van nietigverklaring of vernietiging van 
een besluit. Op grond van artikel 2:16 lid 2 BW kan de nietigheid of vernietiging 
van een bepaalde groep besluiten niet aan een derde worden tegengeworpen, wan-
neer deze het gebrek dat aan het besluit kleefde kende noch behoefde te kennen.82 
Een wederpartij behoeft zich niet in te laten met de vraag of het interne besluit is 
genomen met inachtneming van het interne rechtspersonenrecht. Kortom, de weder-
partij heeft geen actieve onderzoeksplicht.83 In de woorden van Winter en Wezeman 
prevaleert over het algemeen het vertegenwoordigingsaspect en niet het besluit-
aspect.84 Artikel 2:16 lid 2 BW is zowel van toepassing op direct extern werkende 
besluiten als op sommige besluiten met indirect externe werking.85 Een indirect  
extern werkend besluit wordt in artikel 2:16 lid 2 BW als volgt omschreven: 'Is het 
besluit een rechtshandeling van de rechtspersoon, die tot een wederpartij is gericht,  
 

                                                        
79 Zie Kamerstukken II 1957/58, 3769, nr. 5 (memorie van antwoord), p. 7. 
80 Vgl. Van der Heijden 1936 (ii), p. 154, waar hij het volgende stelt: 'Besluit een vergadering tot een 

verkoop, die daarna door het bestuur wordt afgesloten, dan kost het geen moeite, de wilsbepaling 
van de uitvoering, het besluit van de handeling te onderscheiden. Handeling naar buiten behoort dus 
niet tot het wezen van het besluit.' [Onderstr. MC] 

81 Zie in dit verband Kamerstukken II 1982/83, 17 725, nr. 1-3 (Koninklijke boodschap; voorstel van 
wet; en memorie van toelichting), p. 62-63, waar een besluiten met indirect externe werking als volgt 
worden omschreven: '(...) besluiten, die ten grondslag liggen aan een uitvoerende rechtshandeling 
tegenover een wederpartij, bijv. een opdracht, machtiging of goedkeuring verleend aan een orgaan 
tot het verrichten van een rechtshandeling.' Zie ook Huizink (GS), artikel 14 Boek 2 BW, aanteke-
ning 6.2 (2012) & Huizink 2013, p. 219, waar hij stelt dat van een besluit met indirect externe  
werking kan worden gesproken wanneer het interne besluit de basis vormt voor een andere rechts-
handeling. Deze interne besluiten moeten, willen zij het beoogde resultaat hebben, nog worden  
uitgevoerd. Zie ook Maeijer 1978, p. 169; HR 26 oktober 1984, NJ 1985, 375 (Sjardin-Sjartec), m.nt. 
Maeijer; en HR 5 januari 1979, NJ 1997, 317, m.nt. Maeijer (Slijkerman/Stichting 'T Oldörp). Maeij-
er omschrijft besluiten met indirect externe werking als besluiten die ten grondslag liggen aan een 
nader te stellen vertegenwoordigingshandeling.  

82 Vgl. artikel 3:35 BW en 3:69 BW. 
83 Zie in dit verband Buijn & Storm 2013, p. 410-411; Van der Heijden/Van der Grinten/Dortmond 

2013, nr. 228; en Van den Braak 1992, p. 1-10. 
84 Zie Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 316. 
85 Zie over (direct) extern werkende besluiten (vertegenwoordiging bij besluit) paragraaf 5.4.3. 
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of is het een vereiste voor de geldigheid van zulk een rechtshandeling, dan kan de 
nietigheid of vernietiging van het besluit niet aan die wederpartij worden tegen-
geworpen, indien deze het gebrek dat aan het besluit kleefde kende noch behoefde te 
kennen. (...)' [Onderstr. MC] 
 
De invoering van artikel 2:16 lid 2 BW is de helderheid van het begrip 'besluit met 
indirect externe werking' niet ten goede gekomen.86 Artikel 2:16 lid 2 BW ziet 
slechts op een beperkte groep van besluiten met indirect externe werking. Bij  
indirect extern werkende besluiten in de zin van artikel 2:16 lid 2 BW is het interne 
besluit een constitutieve voorwaarde voor de geldigheid van de vertegen-
woordigingshandeling. Het merendeel van de groep van besluiten met indirect  
externe werking betreft besluiten die de externe rechtshandeling voorbereiden of 
hieraan ten grondslag liggen, maar voor de geldigheid van deze vertegen-
woordigingshandeling niet noodzakelijkerwijs een voorwaarde vormen. Denk aan 
een besluit tot aankoop of verkoop van onroerend goed, een besluit tot hypotheek-
verlening en een besluit tot aankoop van een roerende zaak. Zie in dit verband de 
volgende passage uit de parlementaire geschiedenis: '(...) Voor de meeste besluiten 
van deze categorie ligt hier evenwel geen probleem, omdat de wederpartij in de  
regel slechts met de geldigheid van de uitvoeringshandeling heeft te maken – met 
name met de vraag of de rechtspersoon daarbij geldig is vertegenwoordigd – en niet 
met het daaraan ten grondslag liggende besluit: men zie in het bijzonder de artike-
len 45, 130, 240 en 292.'87 Als gevolg van de in beginsel onbeperkte en onvoor-
waardelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en haar individuele 
bestuurders,88 kan de vernietiging van het interne besluit in beginsel niet aan de  
derde worden tegengeworpen.89  
 
Artikel 2:16 lid 2 BW heeft dus slechts betekenis voor een beperkt aantal indirect 
extern werkende besluiten die, wanneer zij nietig zijn of worden vernietigd, aan een 
derde kunnen worden tegengeworpen.90 Indirect extern werkende besluiten van de 
AV die onder werkingssfeer van artikel 2:16 lid 2 BW vallen zijn bijvoorbeeld 
machtigings- of goedkeuringsbesluiten die een vereiste vormen voor de geldigheid 
van de externe rechtshandeling.91 Als ik goed zie is, volgens de heersende leer,92 een 
besluit tot uitgifte van aandelen op grond van artikel 2:206 lid 1 BW ook een besluit 
met indirect externe werking. Een emissiebesluit wordt weliswaar door de AV  

                                                        
86  Zie HR 27 januari 2012, JOR 2011/7 (Silver Lining), conclusie A-G Timmerman onder 3.4. 
87 Zie Kamerstukken II 1982/83, 17 725, nr. 1-3 (Koninklijke boodschap; voorstel van wet; en memorie 

van toelichting), p. 63. 
88 Zie in dit verband artikel 2:45 lid 3, 2:130/240 en 2:292 lid 3 BW. Vgl. HR 17 december 1982, NJ 

1983, 430 (Bibolini). 
89 Zie in dit verband Huizink 2013, p. 228 en Slagter/Assink 2013 (Deel 1), p. 308. 
90 Zie in dit verband HR 27 januari 2012, JOR 2011/7 (Silver Lining), conclusie A-G Timmerman 

onder 3.4 en 3.5. 
91  Illustratief zijn de goedkeuringsbesluiten als bedoeld in artikel 2:204 lid 2 BW. Zie in dit verband 

Gepken-Jager (diss. Groningen) 2000, p. 285-286 en De Monchy & Timmerman (preadvies) 1991, p. 
98-99. 

92 Zie in dit verband Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/339; Slagter/Assink 2013 (Deel 
1), p. 308; Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 316 en 320; en Van der Heijden/Van der 
Grinten 1992, nr. 164.1. Anders Dortmond 2000, paragraaf 4 en Van Olffen (oratie Nijmegen) 2000, 
p. 32 e.v. 
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genomen, maar behoeft nadere voorbereiding en uitwerking door het bestuur en een 
notariële akte om te geraken tot emissie van aandelen. Over de gevolgen voor de 
aandeelhoudersrelatie tussen de aandeelhouder buiten orgaanverband en de vennoot-
schap van een onbevoegd besluit tot plaatsing van aandelen, bestaat geen communis 
opinio in de literatuur.93 Vanuit legistisch oogpunt beschouwd, heeft de nietigheid of 
vernietiging van het emissiebesluit ex artikel 2:14 lid 1 respectievelijk 2:15 lid 1 
BW, ingevolge artikel 2:16 lid 2 BW, geen effect voor de geldigheid van de externe 
rechtshandeling gericht tot de wederpartij, de nemer van de aandelen, die het gebrek 
kende noch behoefde te kennen.94 Een valide argument tegen deze benadering is 
mijns inziens dat het bestuur, door het simpelweg stellen van een vertegen-
woordigingshandeling, niet in staat zou moeten zijn de bevoegdheden van de AV te 
doorbreken. Op deze wijze zou het bestuur in weerwil van de AV het besloten  
karakter van de BV kunnen aantasten en zo de kapitaalstructuur van de vennoot-
schap kunnen beïnvloeden.95 
 
In de literatuur bestaat discussie over het nut van de gebezigde terminologie en de 
categorie zelf. Onder andere Maeijer, Dortmond en Assink duiden besluiten waarop 
artikel 2:14-16 BW niet van toepassing zijn aan als beslissingen. Kortom, het ver-
tegenwoordigingsaspect prevaleert.96 Maeijer duidt beslissingen als volgt: 'Beslis-
singen als deze hebben op zichzelf geen rechtseffect voor de rechtspersoon. Het zijn 
handelingen die externe rechtshandelingen van de rechtspersoon voorbereiden 
waarop dan de vertegenwoordigingsregels van toepassing zijn.' Maeijer noemt als 
voorbeeld de beslissing van het bestuur om een machine aan te schaffen, om een 
verbouwing tot stand te brengen of de beslissing om een overeenkomst op te zeg-
gen.97 Dortmond merkt ten aanzien van beslissingen het volgende op: 'Beslissingen 
over de dagelijkse organisatie van de onderneming van de vennootschap, beslissin-
gen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen – mits zij niet bij bestuursbe-
sluit (moeten) worden verricht – moeten niet als besluit in de zin van art. 14 of 15 
worden aangemerkt. Bedoelde beslissingen bereiden voor op een feitelijke hande-
ling of rechtshandeling, maar vormen geen vereiste en zijn evenmin op zichzelf ge-
richt op het teweegbrengen van rechtsgevolgen.' 98  Assink kwalificeert deze  
besluiten niet zijnde rechtshandelingen als volgt: 'Het komt de duidelijkheid ten  
goede deze "besluiten" (niet zijnde rechtshandelingen) aan de te merken als zuivere 
"beslissingen", die veelal de opmaat zullen vormen naar rechtshandelingen van de 
rechtspersoon door vertegenwoordiging, maar op zichzelf geen vereiste vormen 

                                                        
93  De vraag wanneer een beperking van vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 2:240 lid 3 BW) van 

het bestuur aan een derde kan worden tegengeworpen, wordt in de literatuur verschillend  
beantwoord. De literatuur laat zich verdelen in twee kampen, te weten de aanhangers van de  
zogenaamde ruime opvatting (ruime bescherming van de aandeelhouder buiten orgaanverband) en de 
aanhangers van de zogenaamde enge opvatting (ruime bescherming van de vertegenwoordigde, de 
vennootschap). Zie hierover meer uitgebreid De Kluiver & Schwarz 1993 (i), p. 88-90; De Kluiver & 
Schwarz 1993 (ii), p. 116-121; Gepken-Jager (diss. Groningen) 2000, nr. 148-152; en Schutte-
Veenstra (GS), artikel 206 Boek 2 BW, aant. 4 (2012). 

94  Vgl. artikel 2:274 lid 1 aanhef onder a en lid 2 BW. 
95  Vgl. De Kluiver & Schwarz 1993 (ii), paragraaf 8.1. 
96 Vgl. Maeijer 1978, p. 169. 
97 Zie Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II 1997/127. 
98 Zie Van der Heijden/Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 487. 
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voor en evenmin gericht zijn op het teweegbrengen van rechtsgevolgen.'99 Over het  
algemeen wordt aangenomen dat een negatief besluit, de beslissing om iets niet te 
doen, doorgaans niet als rechtshandeling van de vennootschap heeft te gelden gezien 
het besluit geen (aanwijsbare) rechtsgevolgen voor de vennootschap heeft.100  
 
Timmerman ziet geen praktische betekenis voor toepassing van artikel 2:14-16 BW 
op beslissingen: 'ook als een beslissing zou worden vernietigd of nietig blijkt, heeft 
dit geen consequenties voor de geldigheid van de externe rechtshandeling die hierop 
is gevolgd.'101 Beslissingen onttrekken zich echter niet aan iedere controle van de 
rechter en zijn derhalve rechtens relevant. Controle vindt bijvoorbeeld plaats in het 
kader van (i) de redelijkheid en billijkheid ex artikel 2:8 BW en artikel 6:2 jo. 6:248 
BW; (ii) aansprakelijkheid ex artikel 2:9 BW, artikel 2:248 BW en artikel 6:162 
BW; (iii) het enquêterecht van afdeling 8.2 van Boek 2 BW; en (iv) medezeggen-
schap ex artikel 26 WOR.102 
 
Honée is de mening toegedaan dat de categorie van indirect extern werkende beslui-
ten misleidend is: 'De kwalificatie "indirect extern" zou wat te betekenen hebben, 
indien het effect van de vertegenwoordigingshandeling in belangrijke mate zou  
worden bepaald door de inhoud van het besluit. (...) [S]tel dat het bestuur (...) een 
tweetal koopopties heeft, één betreffende pand A, de ander betreffende pand B; het 
bestuur besluit gebruik te maken van optie A. De zelfstandig tot vertegenwoordiging 
bevoegde bestuurder X laat vervolgens optiegever A weten dat de vennootschap van 
de koop afziet, en optiegever B dat zij tot koop overgaat. Het resultaat (...) is dat de 
vennootschap is gebonden aan de koopovereenkomst met B, niettegenstaande het 
precies daaraan tegengestelde bestuursbesluit. Dat besluit heeft dus in het geheel 
geen externe werking. Dus ook geen indirect externe werking. Van indirect externe 
werking zou men wellicht hebben kunnen spreken indien de vennootschap aan  
verkoper B had kunnen voorhouden dat de koop niet tot stand was gekomen, omdat 
de vertegenwoordigingshandeling van bestuurder X niet conform het bestuursbesluit 
was. Maar dat is nu juist een tegenwerping die als regel niet opgaat. 
Wellicht dat er een andere reden is om te spreken van "indirect extern." Stel dat de 
in het voorbeeld gepasseerde heer A (...) van het bestuursbesluit van de niet-
zelfstandig tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder Y heeft vernomen dat het 

                                                        
99 Zie Slagter/Assink 2013 (Deel 1), p. 309. 
100 Zie in dit verband Slagter/Assink 2013 (Deel 1), p. 310-311; Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II 

1997/127; en Klein Wassink 2012 (diss. VU Amsterdam), p. 165. Vgl. De Monchy & Timmerman 
(preadvies) 1991, p. 68-70. Anders Eikelboom 2012, onder 2.3, waar hij stelt dat: 'ieder besluit van 
een orgaan van de rechtspersoon een stuk(je) regelgeving toevoegt aan de deelrechtsorde waaraan 
de rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en statuten bij de organisatie zijn betrokken, zijn 
onderworpen.' Anders Huizink 2013, nr. 134, waar hij het volgende stelt: 'Men kan daarentegen ook 
betogen dat beide besluiten wel degelijk een zeker rechtsgevolg hebben. Bijvoorbeeld omdat de be-
stuurders zich aan de besluitvorming gecommitteerd zullen hebben. Handelen in strijd met het besluit 
levert dan onbehoorlijk bestuur op. Dat commitment zou men als beoogd rechtsgevolg kunnen be-
schouwen.'  

101 Zie in dit verband HR 27 januari 2012, JOR 2011/7 (Silver Lining), conclusie A-G Timmerman 
onder 3.7. 

102 Zie in dit verband Slagter/Assink 2013 (Deel 1), p. 311; De Monchy & Timmerman (preadvies) 
1991, p. 70; HR 27 januari 2012, JOR 2011/7 (Silver Lining), conclusie A-G Timmerman onder 3.7; 
Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II 1997/127; en Klein Wassink 2012 (diss. VU Amsterdam), p. 
168-169. 



HOOFDSTUK 5 

80 

bestuur ’s ochtends heeft besloten gebruik te maken van de door A verleende optie. 
Teleurgesteld verneemt hij later dat B de gelukkige is. Kan A nu iets doen met zijn 
wetenschap van de interne besluitvorming van het bestuur? Zo eenvoudig gesteld, 
dus zonder bijkomende omstandigheden, meen ik beslist van niet. Ook in dit opzicht 
is er dus geen sprake van indirect externe werking. Kortom: de terminologie is mis-
leidend.'103  
 
5.4.3 (Direct) extern werkende besluiten: vertegenwoordiging bij besluit 
 
Besluiten zijn in beginsel gericht op interne wilsvorming en niet op vertegen-
woordiging. De vennootschap kan ook besluiten nemen, welke (direct) ten opzichte 
van derden rechtsgevolgen hebben. Verdam merkte in 1940 ten aanzien van de  
externe werking van besluiten het volgende op: 'Externe werking van een besluit 
vindt men in de beteekenis van het besluit voor de verhouding tusschen de rechts-
persoon en derden.'104 In beginsel manifesteren de rechtsgevolgen van een (direct) 
extern werkend besluit zich buiten de interne orde van de vennootschap, waardoor 
een derde rechtstreeks door het besluit wordt betrokken in het rechtsverkeer.105 Dit 
laat onverlet dat een dergelijk besluit tevens interne werking heeft, omdat het besluit 
ook rechtsgevolgen voor de vennootschap heeft. Het vorenstaande betekent dat 
wanneer het tot besluitvorming bevoegde orgaan tot vertegenwoordiging bevoegd is, 
het besluit tevens de vertegenwoordigingshandeling kan inhouden. 
 
Het gaat hier dus om een categorie van besluiten die rechtstreeks rechtseffect  
hebben tegenover derden tot wie zij zich richten en waarin de vertegenwoordigings-
handeling ligt besloten. In de woorden van Raaijmakers: 'Interne wilsvorming  
(besluit van de rechtspersoon) en externe wilsverklaring (externe vertegen-
woordiging) vloeien hier in elkaar over.'106 Dergelijke besluiten worden geduid als 
besluiten met direct externe werking. Artikel 2:16 lid 2 BW, welk artikel in  
paragraaf 5.4.2.2 is besproken, handelt eveneens over direct extern werkende beslui-
ten: 'Is het besluit een rechtshandeling van de rechtspersoon, die tot een wederpartij 
is gericht (...).' Uit deze zinsnede blijkt dat een besluit een tot de wederpartij  
gerichte rechtshandeling kan zijn. De memorie van toelichting bij artikel 2:16 lid 2 
BW omschrijft een direct extern werkend besluit als volgt: '(...) besluiten waardoor 

                                                        
103 Zie Honée 1990, p. 35-36. Zie ook Slagter 2005, p. 81-82, waar hij net als Honée vraagtekens plaatst 

bij het concept van het besluit met externe gevolgen. 
104 Zie Verdam (diss. VU Amsterdam) 1940, p. 95. 
105 Vgl. Huizink 2013, p. 220-221 & Huizink (diss. Groningen) 1989, p. 6, waar hij een onderscheid lijkt 

te maken tussen (direct) extern werkende besluiten die geen betrekking hebben op deelname van de 
rechtspersoon als rechtssubject aan het rechtsverkeer (bijvoorbeeld benoeming en ontslag van be-
stuurders) en (direct) extern werkende besluiten waarmee een rechtspersoon als rechtssubject aan het 
rechtsverkeer deelneemt (bijvoorbeeld bestuursbesluit tot aanvaarding van een aanbod). Het door 
Huizink gebezigde onderscheid is mijns inziens moeilijk verdedigbaar, omdat extern werkende be-
sluiten altijd effect hebben in het rechtsverkeer. Zo doet het ontslag van een bestuurder de lidmaat-
schapsverhouding van een natuurlijk persoon met de vennootschap eindigen. Met andere woorden; er 
wijzigt iets in het rechtsverkeer. De verbroken rechtsverhouding verbond de bestuurder buiten or-
gaanverband met de interne orde van de vennootschap, waardoor deze bestuurder binnen orgaanver-
band kon handelen. 

106 Zie Pitlo/Raaijmakers 2006, p. 574. Vgl. Huizink 2013, p. 220, waar hij stelt dat: 'Bij besluiten met 
(direct) externe werking valt het besluit als rechtshandeling van de rechtspersoon (als organisatie) 
samen met de externe handeling van de rechtspersoon (als rechtssubject).' 
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de rechtspersoon een handeling – een aanbod of het aanvaarden van een aanbod, of 
een (andere) eenzijdige rechtshandeling – verricht.'107 Winter en Wezeman merken 
over een rechtstreeks tot de wederpartij gerichte rechtshandeling op, dat deze 
rechtshandeling enerzijds een besluitaspect en anderzijds een vertegenwoor-
digingsaspect bevat.108  
 
Een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring moet, om haar werking te hebben, 
die persoon hebben bereikt.109 Indien de wederpartij niet ten tijde van het nemen van 
het besluit aanwezig of vertegenwoordigd was, moet de inhoud van het besluit  
mondeling dan wel schriftelijk aan de wederpartij worden overgebracht teneinde 
tegenover haar rechtsgevolg te hebben.110 Dit roept de vraag op of deze mededeling 
een vertegenwoordigingshandeling behelst. Deze vraag dient mijns inziens ontken-
nend te worden beantwoord omdat degene die de mededeling doet, fungeert als  
bode. Vandaar de in dat verband gehanteerde term bodehandeling. Een aparte verte-
genwoordigingshandeling ter uitvoering van het besluit is niet meer nodig, omdat 
vertegenwoordiging als component van het direct extern werkende besluit reeds 
heeft plaatsgehad.111 Assink kwalificeert de bodehandeling als volgt: 'Het is een 
feitelijke uitvoeringshandeling die voortvloeit uit en volgt op het besluit als rechts-
handeling, samen tevens de beoogde externe werking van die rechtshandeling jegens 
de wederpartij – en daarmee de vertegenwoordiging van de rechtspersoon – consti-
tuerend (in aanvulling op de reeds aanwezige interne werking van die rechtshande-
ling, binnen de rechtspersoon).'112 Dortmond is van mening dat bij afwezigheid van 
de wederpartij bij het nemen van het direct extern werkende besluit het bestuur dé 
aangewezen instantie is om voor deze mededeling zorg te dragen.113 Mijns inziens 
maakt het niet uit wie als bode fungeert. Voldoende is dat de wederpartij tot wie het 
externe besluit was gericht op enigerlei wijze van de inhoud van het besluit op de 
hoogte wordt gesteld.114  

Besluiten met direct externe werking dienen mijns inziens als volgt te worden  
omschreven. Een direct extern werkend besluit bestaat uit twee wezenlijke com-
ponenten, te weten: interne wilsvorming en vertegenwoordiging. In tegenstelling tot 
een indirect extern werkend besluit roept een direct extern werkend besluit recht-
streeks rechtsgevolgen ten aanzien van de betrokken derde in het leven, zonder dat 
door middel van een aparte vertegenwoordigingshandeling buiten de interne orde 
wordt getreden.115 Oftewel, een direct extern werkend besluit is een eenzijdige 

                                                        
107 Zie Kamerstukken II 1982/83, 17 725, nr. 1-3 (Koninklijke boodschap; voorstel van wet; en memorie 

van toelichting), p. 63. 
108 Zie Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 315. Zie ook Assink/Slagter (Deel 1) 2013, p. 292, 

waar hij spreekt over de vertegenwoordiging als sequeel van het besluit. 
109 Gesteld kan worden dat het besluit als zodanig geen externe werking heeft, omdat zonder mededeling 

de externe werking nog niet is voltooid (artikel 3:33 jo. 3:37 lid 3 BW). Zie in dit verband Slagter 
2005, p. 68 en Assink/Slagter (Deel 1) 2013, p. 305. 

110 Zie in dit verband Van der Heijden/Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 511-512 en Van Schilfgaar-
de/Winter/Wezeman 2013, nr. 54. 

111 Zie in dit verband Assink/Slagter (Deel 1) 2013, p. 292 en Koppert-van Beek 2006, p. 5. 
112 Zie Assink/Slagter (Deel 1) 2013, p. 305-306. 
113 Zie Van der Heijden/Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 512. 
114 Artikel 3:37 lid 3 BW. 
115  Zie over indirect extern werkende besluiten paragraaf 5.4.2.2. 
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rechtshandeling, omdat het rechtsgevolg slechts door de wilsuiting van één partij tot 
stand komt. De omstandigheid dat de inhoud van het besluit nog apart aan de  
betrokkene moet worden overgebracht door middel van een bodehandeling doet 
hieraan niet af. Het besluit is mede een rechtshandeling of wilsverklaring ten  
aanzien van een derde en in die zin is de vertegenwoordigingshandeling met het 
nemen van het besluit voltooid. Naast de bodehandeling moet mogelijkerwijs op 
basis van het doel en de strekking van het direct extern werkende besluit nog uitvoe-
ring worden gegeven aan het besluit. Naar mijn mening kwalificeert een dergelijke 
uitvoeringshandeling als een functionaliteit die voortvloeit uit het besluit.116  
 
Aangezien over het algemeen het bestuur het tot vertegenwoordiging bevoegde  
orgaan is, kunnen besluitvorming en vertegenwoordiging met name bij bestuurs-
besluiten samenkomen in een besluit met direct externe werking. Op grond van  
artikel 2:240 lid 1 BW zijn primair de bestuurders handelend binnen orgaanverband 
als besluitvormend college bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap.117 
Een minderheid, die tegen de gewenste besluitvorming is, kan bij besluit door een 
meerderheid worden gepasseerd. Dit betekent dat in het bestuur de beslissingsmacht 
aan de meerderheid van de bestuurders toekomt.118 In de woorden van Van Solinge 
en Nieuwe Weme zou in dit verband het volgende kunnen worden gesteld: 'Het  
bestuur is dus niet de totaliteit van de bestuurders gezamenlijk handelend.'119 Naar 
het wettelijk uitgangspunt van artikel 2:240 lid 2 BW is iedere individuele bestuur-
der, naast het bestuur, bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Statutair kan 
aan individuele bestuurders de wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid worden 
ontnomen. Als aan individuele bestuurders geen vertegenwoordigingsbevoegdheid 
toekomt, betekent dit dat uitsluitend het bestuur als besluitvormend college de ven-
nootschap bij besluit kan vertegenwoordigen.120 Dit lijkt ook de heersende opvatting 
in de literatuur te zijn, waarin wordt gesteld dat de vennootschap rechtsgeldig kan 
worden vertegenwoordigd bij bestuursbesluit. 121  Men denke aan de volgende  

                                                        
116 Zie meer uitgebreid paragraaf 5.4.4. 
117 Zie in dit verband Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 54. Vgl. Huizink (GS), artikel 130 

Boek 2 BW, aant. 4.2 (2012), waarin hij ook een andersluidende visie beschrijft waarin met het  
bestuur is bedoeld de gezamenlijke bestuurders, die om de vennootschap te vertegenwoordigen, allen 
moeten optreden, hetzij in persoon, hetzij bij volmacht. Alle akten waarbij de vennootschap partij is, 
moeten dan ook door alle bestuurders of gevolmachtigden worden ondertekend. 

118 Zie in dit verband Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/396 en Van Schilfgaar-
de/Winter/Wezeman 2013, nr. 54. 

119 Zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/396. Deze opmerking zou in strijd kun-
nen zijn met het uitgangspunt dat ook het bestuursbesluit een besluit is dat tot stand komt binnen een 
orgaan als vrucht van onderling overleg (HR 15 juli 1968, NJ 1969, 101 (Wijsmuller)).  

120 Zie Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II 1997/80; Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-
II* 2009/396 e.v.; Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 54; en De Monchy & Timmerman 
(preadvies) 1991, p. 67. 

121 Zie in dit verband Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II 1997/80, 109 en 149; Asser/Maeijer/Van 
Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/396; Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 54; Van der 
Heijden/Van der Grinten/Dortmond 2013, nr. 238; Gepken-Jager (diss. Groningen) 2000, p. 276; en 
Koppert-van Beek 2006, p. 4. Anders Honée 1990, p. 40, waar hij betoogt dat deze theorie het  
wettelijk stelsel ernstig verstoort: 'Wat individuele bestuurders die van de vertegenwoordigings-
bevoegdheid zijn uitgesloten, niet kunnen bewerkstelligen als vertegenwoordigers, kunnen zij wel als 
boden, mits er maar een bestuursbesluit is. Dat lijkt mij ongerijmd. Ik zou daarom de stelling dat een 
tot de wederpartij gerichte rechtshandeling ook kan worden gesteld door bestuursbesluiten als  
onjuist willen bestempelen.' [Onderstr. MC] Anders Pitlo/Löwensteyn 1994, p. 157, Löwensteyn acht 
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bestuursbesluiten: (i) een bestuursbesluit tot volmachtverlening; (ii) een bestuurs-
besluit tot bekrachtiging van een door een onbevoegde gestelde vertegenwoordi-
gingshandeling; en (iii) het doen van een aanbod of het aanvaarden daarvan.122  
 
De samenloop van artikel 2:14-16 BW met artikel 2:240 lid 3 BW kan, net als bij 
besluiten met indirect externe werking,123 ingeval een nietig of vernietigd direct  
extern werkend bestuursbesluit aan de orde is, tot lastige vragen leiden. Indien het 
direct extern werkende bestuursbesluit nietig is ex artikel 2:14 lid 1 BW of vernie-
tigd wordt ingevolge artikel 2:15 lid 1 BW zou ik, net als Assink, willen aannemen 
dat door de nietigheid van het bestuursbesluit de beide componenten (interne  
wilsvorming en vertegenwoordiging) van het direct extern werkende besluit komen 
te vervallen.124 Degene tot wie het besluit was gericht wordt op grond van artikel 
2:16 lid 2 BW beschermd, indien hij het gebrek kende noch behoefde te kennen. Als  
gevolg van de bescherming die de derde in het rechtsverkeer mogelijkerwijs geniet, 
herleeft de (oorspronkelijke) rechtsbetrekking tussen de vennootschap en de derde. 
Het voorgaande is minder vanzelfsprekend indien een voorafgaande wettelijke of 
statutaire goedkeuring door een ander orgaan van de vennootschap ontbreekt. Het 
direct extern werkende bestuursbesluit is dan absoluut nietig op grond van artikel 
2:14 lid 2 BW.125 De vraag die beantwoording behoeft, is wat de nietigheid van het 
bestuursbesluit, gelet op artikel 2:240 lid 3 BW, betekent voor de externe rechts-
handeling als onderdeel van het direct extern werkende bestuursbesluit. Vervolgens  
 
                                                                                                                                  

vertegenwoordiging door middel van een besluit mogelijk, maar zijn bezwaar is een ander: '(...) in de 
bestreden opvatting zal de wederpartij moeten na gaan of de bestuurders inderdaad bij meerderheid 
van stemmen hebben beslist in een bestuursvergadering waarin zijn allen aanwezig waren, waartoe 
zij allen althans op de door de statuten voorgeschreven wijze, subsidiair op de door redelijkheid en 
billijkheid van artikel 8 lid 1, Boek 2 geboden manier waren opgeroepen en waarin het wat betreft 
besluitvorming betreft naar behoren is toegegaan. Het gaat hier derhalve om feiten en omstandighe-
den, die men zelfs niet door het raadplegen van het verenigingsregister op het spoor kan komen. Dit 
lijkt ons volstrekt onverenigbaar met artikel 9 van de Richtlijn dat er naar streeft om zelfs de nood-
zaak van raadpleging van de openbare registers voor de wederpartij tot een minimum te beperken.' 
[Onderstr. MC] Anders Buijn & Storm 2013, p. 274, zij menen dat een bestuursbesluit geen externe 
werking kent: 'Aan het besluit dient eerst nog uitvoering te worden gegeven. Bij uitvoering gelden de 
vertegenwoordigingsregels. Derden behoeven zich immers niet te bekommeren omtrent de vraag of 
de besluitvorming intern in de vennootschap op rechtsgeldige wijze totstand is gekomen. Het stelsel 
van de Eerste Richtlijn geeft de derde deze vorm van bescherming. Daaruit maken wij tevens op dat 
derden geen rechten kunnen ontlenen aan interne besluitvorming.' [Onderstr. MC] Anders Slagter 
2005, p. 81, waar hij grote vraagtekens plaats bij het concept van het besluit met externe gevolgen: 
'Het uitgangspunt is onzes inziens, dat een besluit een rechtshandeling is van eigen aard, die gestalte 
geeft aan de interne wilsvorming binnen een rechtspersoon. Het is een interne rechtshandeling. Het 
besluitvormingsproces speelt zich af binnen de organisatie van de rechtspersoon. De besluitvorming 
is op zichzelf niet tot een wederpartij van de rechtspersoon gericht. Pas door de uitvoering van dit 
besluit gaat dit extern werken. Dit geldt net zo goed voor een benoemingsbesluit als voor ieder ander 
besluit. De benoemde moet eerst van het benoemingsbesluit in kennis worden gesteld en vervolgens 
de benoeming hebben aanvaard. Beide elementen, het interne en het externe, kunnen in tijd maar niet 
in wezen, samenvallen, indien de derde, op wie het besluit betrekking heeft, bij het nemen van het be-
sluit aanwezig is. Daarom faalt ook het onderscheid tussen indirect externe werking en direct externe 
werking.' [Onderstr. MC] 

122 Zie in dit verband Van Schilgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 203; De Monchy & Timmerman (pre-
advies) 1991, p. 70. 

123  Zie in dit verband paragraaf 5.4.2.2. 
124 Zie Assink/Slagter (Deel 1) 2013, p. 344-345. 
125  Anders Assink/Slagter (Deel 1) 2013, p. 344-345 oplossingsrichting onder a. 
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rijst de vraag wat het wegvallen van de vertegenwoordigingshandeling betekent 
voor de positie van de wederpartij tot wie het direct externe bestuursbesluit recht-
streeks was gericht. 
 
Winter en Wezeman zijn van mening dat, ingevolge de onbeperkte en onvoorwaar-
delijke vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders ex  
artikel 2:240 lid 3 BW, de nietigheid van het bestuursbesluit de geldigheid van het 
bestuursbesluit als externe rechtshandeling onverlet laat. Aan artikel 2:16 lid 2 BW 
wordt dan niet toegekomen.126 Het interne gebrek, het ontbreken van de goed-
keuring, kan niet aan de derde worden tegengeworpen omdat het vertegen-
woordigingsaspect prevaleert.127 Met Assink meen ik dat de meest zuivere oplossing 
is dat de vertegenwoordigingscomponent van het direct extern werkende besluit is 
komen te vervallen. In dat geval prevaleert artikel 2:16 lid 2 BW boven artikel 2:240 
lid 3 BW. Met andere woorden; de vertegenwoordigingscomponent is komen te ver-
vallen, maar de derde wordt mogelijk beschermd via de weg van artikel 2:16 lid 2 
BW. Met de toepassing van artikel 2:16 lid 2 BW heeft de vennootschap de  
mogelijkheid om de externe rechtshandeling aan te tasten, indien de wederpartij het 
gebrek dat aan het direct extern werkende besluit kleefde, kende of behoorde te  
kennen.128 Bekrachtiging van het bestuursbesluit op grond van artikel 2:14 lid 2 BW 
is bij deze oplossing mogelijk. 
 
In bepaalde wettelijke gevallen komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de 
vennootschap niet toe aan het bestuur, maar aan een ander orgaan van de vennoot-
schap. 129  De Monchy en Timmerman noemen in dit verband de volgende  
AV-besluiten die naar hun karakter wel direct externe werking moeten hebben: (i) 
een besluit tot benoeming;130 schorsing en ontslag van bestuurders en commissaris-
sen; (ii) een besluit tot bezoldiging van bestuurders en commissarissen;131 (iii) een 

                                                        
126 Zie Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 316-317. Vgl. HR 12 december 2011, JOR 

2011/363, r.o. 3.6.2 (Van Welie/M.E. Beheer BV). 
127 Vgl. Assink/Slagter (Deel 1) 2013, p. 345 oplossingsrichting onder b. 
128 Zie Assink/Slagter (Deel 1) 2013, p. 345 oplossingsrichting onder c. 
129 Vgl. HR 24 december 1914, NJ 1915, p. 257, waarin als Hoge Raad als volgt oordeelde: '(...) dat 

eene N. V. niet alleen door hare directeuren, maar ook door andere personen voor haar als orgaan 
optredende, met wie zij derhalve als rechtspersoon moet worden vereenzelvigd, aan het rechtsleven 
kan deelnemen (...)'. 

130 Zie in dit verband HR 20 maart 1941, NJ 1941, 542 (Paanakker's Schoenhandel); HR 26 oktober 
1984, NJ 1985, 375 (Sjardin-Sjartec); en Rb. Zwolle 9 oktober 2001, ECLI:NL:RBZWO:2001: 
AD332. Zie ook Van der Heijden 1936 (ii), p. 154: 'Maar niet altijd staan besluit en handeling aan 
verschillende organen. Zoo benoemt de algemeene vergadering der n. v. haar bestuurders. In het be-
sluit, dat zij daartoe neemt, voegt zij de daad bij het woord; zij bepaalt den wil der vennootschap en 
voert dien tevens uit.' Zie eveneens Maeijer 1978, p. 82-83, waar hij de werking van het direct extern 
werkend benoemingsbesluit als volgt beschrijft: 'Zo is een besluit tot benoeming van een bestuurder 
niet alleen een intern werkende rechtshandeling welke beoogt te voorzien in de leiding van het sa-
menwerkingsverband, maar ook en tegelijkertijd een externe rechtshandeling voor zover deze als ge-
uite wilsbepaling van de vennootschap tot het aangaan van een bestuursovereenkomst, erop is ge-
richt tussen de vennootschap en de te benoemen derden een rechtsverhouding te doen ontstaan.' Zie 
over het ontstaan van de tweeledige betrekking van bestuurder tot de vennootschap paragraaf 5.4.3.1 
onder iv (Hof Arnhem-Leeuwarden zp. Arnhem 15 januari 2013, JOR 2013/331, m.nt. Bulten 
(Vernhout/Nano Technology Instruments-Europe)). 

131 Anders Asser/Maeijer 2-III 2000/310; Huizink (diss. Groningen) 1989, p. 96; en GS Rechtspersonen, 
artikel 135 Boek 2 BW, aantekening 2 (2004). 
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besluit tot decharge van bestuurders;132 (iv) een besluit tot benoeming van de  
accountant; en (v) een besluit tot vaststelling van het dividend.133 De wettelijke  
regeling van artikel 2:240 BW is niet van toepassing op dit soort AV-besluiten,  
welke tevens een vertegenwoordigingscomponent bevatten. Huizink merkt in zijn 
dissertatie dienaangaande op dat: 'Soms zijn dat direct extern werkende besluiten 
waaraan dan een vertegenwoordigingsaspect kleeft. Maar dan wel vertegen-
woordiging van andere aard dan vertegenwoordiging op grond van de artt. 45, 130, 
240, 292 Boek 2 BW. Wanneer het besluit achteraf ongeldig blijkt, zijn die  
bepalingen niet van toepassing op de vraag of de rechtspersoon gebonden is.'134 
Deze benadering lijkt een zekere parallellie op te leveren met de zienswijze van de 
Hoge Raad in het arrest Utrechts Monumentenfonds, waar immers wordt gezegd dat 
een direct extern werkend bestuursbesluit tot aanvaarding van een aanbod direct 
gevolgen heeft, maar er toch een 'volmacht-gedachte' kleeft aan de vertegen-
woordigingscomponent van het direct extern werkende besluit. Deze volmacht 
wordt niet beheerst door artikel 2:240 BW.135 Dergelijke besluiten kunnen worden 
gezien als een rechtstreeks tot de betrokkene gerichte rechtshandeling van de  
vennootschap. Voor een persoon die als enig aandeelhouder(/bestuurder) als AV 
optreedt, betekent dit dat een door hem binnen orgaanverband genomen direct  
extern werkend besluit, tot zichzelf buiten orgaanverband is gericht.136 In deze zin 
kan mijns inziens worden gesteld dat de enig aandeelhouder in dit geval acteert als 
vertegenwoordiger van de vennootschap.137 De vennootschap kan dus ook door  
andere organen dan het bestuur worden vertegenwoordigd bij (direct extern  
werkend) besluit. 
 
De vennootschap kan ook bij een direct extern werkend besluit worden vertegen-
woordigd door de raad van commissarissen. 138  Denk aan de volgende RvC-
besluiten: (i) de benoeming van een accountant;139 (ii) schorsing en ontslag van  
 
 
 

                                                        
132 Zie in dit verband Schwarz 2001, p. 51, waar hij het volgende opmerkt: 'We gaan er overigens van 

uit dat de décharge als een rechtshandeling van de vennootschap valt te kwalificeren, in welk kader 
de vraag opkomt hoe een algemene vergadering zo’n vertegenwoordigingshandeling kan stellen. Dit 
probleem wordt opgelost door de aanname dat het décharge besluit een zogenaamd "direct extern 
werkend" besluit vormt, nu het gaat om een besluit, inhoudende een rechtshandeling die tot een be-
stuurder is gericht. In die visie is het besluit, als het wordt genomen, tevens te bezien als een daad 
van vertegenwoordiging.' Zie ook Lennarts 2008, paragraaf II.6 en Barneveld 2011, paragraaf 3.2. 

133 Zie De Monchy & Timmerman (preadvies) 1991, p. 70-71. Zie in vergelijkbare zin Van der Heijden 
1936 (i), no. 237; Van der Heijden 1936 (iii), p. 172; HR 20 maart 1941, NJ 1941, 542, m.nt. Meijers 
(Paanakker's Schoenhandel); Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/329; As-
sink/Slagter 2013, p. 304; Buijn & Storm 2013, p. 411; en Boschma (diss. Groningen) 1997, p. 64 en 
74. 

134 Zie Huizink (diss. Groningen) 1989, p. 6. Zie ook Huizink 2013, p. 227-228. 
135  Zie meer uitgebreid over HR 19 oktober 2001, JOR 2002/1 (Utrechts Monumentenfonds) paragraaf 

5.4.3.1 onder i. 
136 Zie bijvoorbeeld HR 20 oktober 1989, NJ 1990, 308 (Ellem Beheer), waaruit volgt dat een enig aan-

deelhouder kan besluiten om zichzelf als bestuurder te dechargeren. 
137 Zie Boschma (diss. Groningen) 1997, p. 74. 
138 Artikel 2:189a BW. 
139  Artikel 2:393 lid 2 BW. 
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bestuurders door de RvC;140 en (iii) de situatie waarin een bestuurder een tegen-
strijdig belang heeft en hierdoor geen bestuursbesluit mag nemen en het besluit  
derhalve wordt genomen door de RvC141.  
 
5.4.3.1 Jurisprudentie over direct extern werkende besluiten  
 
De jurisprudentie over de direct externe werking van besluiten is schaars. In deze 
paragraaf behandel ik een aantal belangrijke uitspraken die gaan over over direct 
extern werkende besluiten, te weten: (i) Utrechts Monumentenfonds;142 (ii) Stichting 
Goyer Golf & Country Club;143 (iii) Silver Lining;144 en (iv) Vernhout/Nano Tech-
nology Instruments-Europe145.  
 
(i) Utrechts Monumentenfonds 
De uitspraak van de Hoge Raad inzake Stichting Utrechts Monumentenfonds  
(hierna: 'UMF') toont aan dat vertegenwoordiging bij direct extern werkend besluit 
een weerbarstig vraagstuk is.146 De casus luidt als volgt. Mevrouw Timmermans 
kocht in 1993 twee huizen van UMF. Gedurende de onderhandelingen had  
Timmermans aangegeven belangstelling te hebben voor een gedeelte van een tuin 
die aan haar eigendom grensde. Het bestuur van UMF had in vergadering besloten 
tot aanvaarding van het aanbod tot koop van een stuk grond door Timmermans.147 
De directeur/secretaris had het bestuursbesluit van UMF schriftelijk aan Timmer-
mans medegedeeld. Na beëindiging van het lopende huurcontract zou het bewuste 
gedeelte van de tuin, onder nader overeen te komen voorwaarden, aan haar eigen-
dom worden toegevoegd. De vraag was of Timmermans door de mededeling van de 
directeur/secretaris rechten aan het bestuursbesluit kon ontlenen. Timmermans  
stelde zich op het standpunt dat met het bestuursbesluit tot aanvaarding van haar 
aanbod een overeenkomst tot stand was gekomen tussen haar en UMF. Het hof nam 
als vaststaand aan dat het bestuur akkoord was gegaan met de overdracht en dat de 
directeur/secretaris van UMF Timmermans daarvan door middel van een brief op de 
hoogte had gesteld zodat een overeenkomst tot stand was gekomen. UMF meende 
dat het enkel genomen zijn van het besluit tot aanvaarding van het aanbod onvol-
doende was om de overeenkomst te doen ontstaan. Het besluit tot aanvaarding van 
het aanbod moest nog worden uitgevoerd door middel van een externe rechtshande-
ling verricht door het collegiale bestuur. Nu de secretaris alleen had gehandeld,  
terwijl hij op basis van de statuten van UMF niet zelfstandig vertegenwoordigings-
bevoegd was, was volgens UMF sprake van onbevoegde vertegenwoordiging. 
 

                                                        
140  Artikel 2:257 en 2:272 BW. 
141  Artikel 2:239 lid 6 BW. 
142 Zie HR 19 oktober 2001, JOR 2002/1 (Utrechts Monumentenfonds), m.nt. Blanco Fernández. 
143 Zie Rb. Utrecht 8 september 2004, JOR 2004/320 m.nt. Groffen (Stichting Goyer Golf & Country 

Club). 
144 Zie HR 26 november 2010, JOR 2011/7, conclusie A-G Timmerman (Silver Lining). 
145 Zie Hof Arnhem-Leeuwarden zp. Arnhem 15 januari 2013, JOR 2013/331 (Vernhout/Nano Techno-

logy Instruments-Europe). 
146 Zie HR 19 oktober 2001, JOR 2002/1 (Utrechts Monumentenfonds), m.nt. Blanco Fernández. 
147 Dat het in deze zaak gaat om een stichting in plaats van een BV maakt voor de kwalificatie van de 

besluitvorming en de daarmee samenhangende vertegenwoordiging geen verschil.  
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De centrale vraag in deze casus was of Timmermans rechten kon ontlenen aan de 
door de directeur/secretaris overgebrachte inhoud van het besluit. Voor beantwoor-
ding van deze vraag was de kwalificatie van het bestuursbesluit tot aanvaarding van 
het aanbod van Timmermans essentieel. Indien het bestuursbesluit van UMF werd 
gekwalificeerd als een direct extern werkend besluit, hadden interne wilsvorming en 
vertegenwoordiging reeds bij besluit plaatsgehad. UMF werd dan vertegenwoordigd 
door het bestuur bij besluit. Nu Timmermans niet bij de bestuursvergadering aan-
wezig was, fungeerde de directeur/secretaris slechts als een bode die Timmermans 
op hoogte heeft gebracht van de inhoud van het genomen bestuursbesluit.148 Voor 
deze bodehandeling was niet vereist dat de directeur/secretaris vertegenwoordi-
gingsbevoegd was, omdat de bodehandeling slechts een feitelijke handeling behels-
de die voortvloeide uit en volgde op het bestuursbesluit als vertegenwoordigings-
handeling. Deze bodehandeling kon door eenieder geschieden.149 
 
De Hoge Raad lijkt de externe werking van het besluit te bevestigen en overweegt 
daartoe in rechtsoverweging 3.4.4 als volgt: '’s Hofs oordeel dat het bestuur van de 
Stichting heeft besloten om ermee akkoord te gaan dat perceel C aan Timmermans 
in erfpacht zou worden overgedragen moet aldus worden begrepen dat met dit  
besluit de wil van de Stichting is tot stand gekomen, gericht op aanvaarding van het 
aanbod van Timmermans om de erfpacht van perceel C te kopen. Waar het Hof 
overweegt dat Thoomes [Toev. MC: de directeur/secretaris van UMF] Timmermans 
overeenkomstig dit besluit ervan in kennis heeft gesteld, moet dit oordeel aldus  
worden begrepen dat het bestuur bij meer bedoeld besluit aan Thoomes opdracht en 
volmacht heeft gegeven om namens het bestuur aan Timmermans mee te delen dat 
het bestuur het aanbod heeft aanvaard en dat Thoomes deze opdracht heeft uit-
gevoerd. 
(...) 
Ook onderdeel 1.1, dat strekt ten betoge dat na de totstandkoming van het bestuurs-
besluit nog een externe rechtshandeling was vereist, welke rechtshandeling alleen 
door het voltallige bestuur kon worden verricht dan wel door de bestuursleden die 
op grond van art 12 van de statuten bevoegd waren de Stichting te vertegenwoor-
digen, kan derhalve niet tot cassatie leiden.'150 [Onderstr. MC] 
 
De Hoge Raad stelt dat de eenzijdige rechtshandeling, het besluit tot aanvaarding 
van het aanbod van Timmermans, voldoet aan de eisen van artikel 3:33 BW. Sprake 
is van een op de aanvaarding gerichte wil van UMF die zich door de overbrenging 
van het besluit door de directeur/secretaris heeft geopenbaard. De verklaring van 
UMF moet degene die het aanbod doet, bereiken. Nu Timmermans door middel van 
een brief op de hoogte is gesteld van de wil van UMF, heeft het besluit Timmermans 
bereikt waarmee voldaan is aan de eis van artikel 3:37 lid 3 BW. Opmerkelijk is dat 
de Hoge Raad van oordeel is dat met het bestuursbesluit tot aanvaarding van het 
aanbod tevens een besluit tot opdracht en volmacht aan de directeur/secretaris is 
bedoeld om namens het bestuur aan de wederpartij mede te delen dat het bestuur het 

                                                        
148 Zie Artikel 3:33 jo. 3:37 lid 3 BW. Zie ook HR 19 oktober 2001, JOR 2002/1 (Utrechts Monumen-

tenfonds), conclusie A-G onder 2.12 en Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 54. 
149  Zie in dit verband paragraaf 5.4.3. 
150 Zie HR 19 oktober 2001, JOR 2002/1, r.o. 3.4.4 (Utrechts Monumentenfonds). 
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aanbod heeft aanvaard.151 Deze redenering van de Hoge Raad druist in tegen de 
werking van het in casu aan de orde zijnde direct extern werkende besluit tot aan-
vaarding van het aanbod, omdat de vertegenwoordiging reeds bij besluit heeft 
plaatsgehad. Thoomes als bode had geen volmacht nodig om de inhoud van het  
besluit, louter een feitelijkheid, aan Timmermans mede te delen. Een (expliciete) 
opdracht en volmacht zijn derhalve ten overvloede. De opdracht en volmacht behel-
zen in deze zin slechts een interne mededeling/taakverdeling/instructie om tot  
overbrenging van de inhoud van het besluit te komen. Met het nemen van het  
bestuursbesluit was voor Timmermans direct een opeisbare vordering tot levering 
van het erfpachtrecht ontstaan.  
 
De Hoge Raad lijkt met de door zijn in rechtsoverweging 3.4.4 gehanteerde con-
structie het bestuursbesluit tot aanvaarding van het aanbod te kwalificeren als een 
direct extern werkend besluit. Ik merk op dat de memorie van toelichting bij artikel 
2:16 lid 2 BW het aanvaarden van een aanbod expliciet als een direct extern  
werkend besluit bestempelt: '(...) besluiten waardoor de rechtspersoon een hande-
ling – een aanbod of het aanvaarden van een aanbod, of een (andere) eenzijdige 
rechtshandeling – verricht.'152 [Onderstr. MC] Kenmerkend voor een direct extern 
werkend besluit is dat, naast interne wilsvorming, vertegenwoordiging bij besluit 
plaatsvindt. Een tweede vertegenwoordigingshandeling is naar mijn mening niet 
meer vereist, omdat de vennootschap reeds bij bestuursbesluit is vertegenwoor-
digd.153 Het maakt, als gezegd, in de perceptie van het direct extern werkende besluit 
niet uit of de directeur/secretaris als bode vertegenwoordigingsbevoegd is, omdat de 
bode slechts een feitelijke handeling verrichte in de uitvoering van het direct extern 
werkende bestuursbesluit. De vraag naar het bevoegdelijk handelen van Thoomes 
kan buiten beschouwing blijven. De door de Hoge Raad ten overvloede geformu-
leerde opdracht en volmacht in het bestuursbesluit ('bij meer bedoeld besluit'154) tot 
aanvaarding van het aanbod schept daarom verwarring. Een reden voor deze  
dogmatisch misplaatste opvatting van de Hoge Raad is wellicht dat hiermee werd 
voorkomen dat de zelfstandig onbevoegde directeur/secretaris door UMF intern aan-
sprakelijk kon worden gehouden voor zijn handelen als bode namens het bestuur 
van UMF.155 Gesteld kan daarom worden dat deze uitspraak pour besoin de la cause 
is gewezen. Een andere reden kan zijn dat de Hoge Raad de problematiek heeft  
geplaatst in de verdere uitvoering van het direct extern werkende besluit, namelijk 

                                                        
151 De Hoge Raad is wellicht in verwarring geraakt door de parlementaire geschiedenis over indirect 

extern werkende besluiten. Zie in dit verband Kamerstukken II 1957/58, 3769, nr. 5 (memorie van 
antwoord), p. 7: '[Toev. MC: Onder besluiten met interne werking] (...) moeten naar hun wezen ook 
worden gerekend de besluiten die men zou kunnen kenschetsen als besluiten met indirect externe 
werking, waarbij de algemene vergadering aan een bestuurder of een ander orgaan opdraagt – of 
een machtiging geeft – om een rechtshandeling te verrichten of een wilsverklaring te uiten; bijvoor-
beeld een besluit tot aankoop van een bepaald goed van een derde. Weliswaar beoogt het besluit hier 
evenals in het vorige geval de totstandkoming van een externe rechtshandeling, maar het besluit be-
helst hier niet zelf de rechtshandeling, doch is slechts een opdracht of machtiging van de leden aan 
het bestuur om haar te verrichten, en heeft dus als zodanig slechts interne werking.' [Onderstr. MC] 

152 Zie Kamerstukken II 1982/83, 17 725, nr. 1-3 (Koninklijke boodschap; voorstel van wet; en memorie 
van toelichting), p. 63. Zie ook De Monchy & Timmerman (preadvies) 1991, 67-68. 

153 Zie in dit verband paragraaf 5.4.4, algemene opmerkingen onder v. 
154 Zie HR 19 oktober 2001, JOR 2002/1, r.o. 3.4.4 (Utrechts Monumentenfonds). 
155 Anders Huizink 2013, p. 220. 
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het leveren van het erfpachtrecht waarvoor een notariële akte is vereist. De Hoge 
Raad dacht hierdoor wellicht aan een nog nader te stellen vertegenwoordigings-
handeling van UMF.  
 
De door de Hoge Raad gehanteerde constructie is mijns inziens onnodig gecompli-
ceerd en gekunsteld.156 De reden voor deze constructie is waarschijnlijk gelegen in 
het feit dat het hof niet heeft beslist of aan het bestuursbesluit externe werking  
toekomt.157 De Hoge Raad kon niet anders dan de kwestie oplossen via interpretatie 
van de overwegingen van het hof.158 Indien de Hoge Raad het bestuursbesluit  
expliciet zou kwalificeren als een direct extern werkend besluit en de bescherming 
voor Timmermans zou ontlenen aan artikel 2:16 lid 2 BW was de uitkomst in deze 
kwestie een stuk duidelijker geweest.159 De rechtvaardiging voor de kwalificatie van 
het bestuursbesluit van UMF als een direct extern werkend besluit is volgens mij 
gelegen in feit dat: (i) de Hoge Raad het optreden van de directeur/secretaris kenne-
lijk als uitvoering van het bestuursbesluit beschouwt; (ii) de door de Hoge Raad  
geformuleerde opdracht en volmacht slechts een interne mededeling/instructie/taak-
verdeling behelzen om tot overbrenging van de inhoud van het besluit te komen; en 
(iii) de Hoge Raad in rechtsoverweging 3.4.4 ontkent dat nog een externe rechts-
handeling is vereist ter voltooiing van het besluit.160 Door middel van een bode-
handeling, het toezenden van de brief door de directeur/secretaris aan Timmermans, 
is de wil van UMF tot aanvaarden van het aanbod overgebracht, waardoor de  
overeenkomst tot stand is gekomen.161 Voor beantwoording van de vraag of een 
bestuursbesluit externe werking heeft, dient te worden gekeken naar het doel en de 
strekking van het bestuursbesluit. Indien het bestuur de intentie heeft gehad om met 
het besluit daadwerkelijk externe binding (in het rechtsverkeer) tot stand te brengen, 
kan het besluit worden beschouwd als een besluit met direct externe werking.162 Nu 
het stichtingbestuur met het besluit de intentie heeft gehad om het aanbod van  
Timmermans te aanvaarden, heeft het besluit in dit geval externe werking. Alhoewel 
de beslissing van de Hoge Raad bevredigend is voor Timmermans en ook voor de 
directeur/secretaris blijft de oplossing van de Hoge Raad gekunsteld voorkomen.  
 
(ii) Stichting Goyer Golf & Country Club 
De Rechtbank Utrecht heeft een vonnis gewezen dat overeenkomsten vertoont met 
het arrest Utrechts Monumentenfonds.163 Klootwijk en de Stichting Goyer Golf & 
Country Club (hierna: 'de Stichting') hadden een managementovereenkomst gesloten 
op grond waarvan Klootwijk tot 31 december 2002 als general manager bij de 
Stichting werkzaam zou zijn. Tijdens een werkoverleg van het bestuur van de  
Stichting van 5 november 2002 werd met meerderheid van stemmen besloten de 
                                                        
156 Vgl. Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 203. 
157 Zie HR 19 oktober 2001, JOR 2002/1, r.o. 3.4.4. en 3.4.6 (Utrechts Monumentenfonds). 
158 Zie Klein Wassink 2004, p. 48-49. 
159 Vgl. Klein Wassink 2004, p. 48-50; Blanco Fernandéz in zijn noot bij HR 19 oktober 2001, JOR 

2002/1 (Utrechts Monumentenfonds); en Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 54. 
160 Zie Blanco Fernandéz in zijn noot onder HR 19 oktober 2001, JOR 2002/1 (Utrechts Monumenten-

fonds). 
161 Vgl. Slagter/Assink (Deel 1) 2013, p. 306-307. 
162 Zie in dit verband GS Rechtspersonen, artikel 14 Boek 2 BW, aant. 6.3 en Rb. Utrecht 8 september 

2004, JOR 2004/320 m.nt. Groffen (Stichting Goyer Golf & Country Club). 
163 Zie Rb. 8 september 2004, JOR 2004/320 m.nt. Groffen (Stichting Goyer Golf & Country Club). 
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heroverweging van de managementovereenkomst met Klootwijk een half jaar uit te 
stellen tot 1 juli 2003. Klootwijk werd telefonisch op de hoogte gesteld van het  
bestuursbesluit. Na een bestuurswisseling wilde het nieuwe bestuur het contract met 
Klootwijk vroegtijdig beëindigen. Klootwijk vorderde vervolgens betaling van de 
facturen voor zijn management fee over de maanden maart tot en met juni 2003. 
Klootwijk had ter comparitie aangevoerd dat weliswaar meerdere bestuursleden  
nodig waren om een beslissing te nemen, maar dat dit niet nodig was voor een  
uitvoeringshandeling. Het besluit tot uitstel van heroverweging van de manage-
mentovereenkomst diende volgens Klootwijk gekwalificeerd te worden als een  
direct extern werkend verlengingsbesluit.164 Het overbrengen van het besluit aan 
Klootwijk was volgens hem slechts een uitvoeringshandeling en geen vertegen-
woordigingshandeling, omdat interne wilsvorming en vertegenwoordiging reeds bij 
het bestuursbesluit tot verlenging van de managementovereenkomst hadden plaats-
gehad.  
 
De rechtbank ziet dit evenwel anders en kwalificeert het bestuursbesluit tot verlen-
ging van de managementovereenkomst niet als een direct extern werkend besluit. 
Zie in dit verband rechtsoverweging 4.3: 'Het op 5 november 2002 intern genomen 
besluit heeft niet automatisch externe werking. Ingevolge artikel 7 van de statuten 
kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel door 
één bestuurslid A en één bestuurslid B, tezamen handelend. Goyer heeft onweer-
sproken gesteld dat deze constructie als achtergrond heeft dat binnen Goyer ten 
gevolge van strubbelingen twee kampen waren ontstaan, die het noodzakelijk maak-
ten dat er vertegenwoordigers van beide groeperingen (A en B) in het bestuur zaten. 
Goyer heeft voorts onweersproken gesteld dat F.B. Blok (hierna: Blok) en Maas  
B-bestuursleden waren en P.F.B.M. de Pont (hierna: De Pont) en Geersing  
A-bestuurleden.  
Maas alleen was gelet op het voorgaande niet bevoegd het intern genomen besluit te 
formaliseren en daarmee de contractsverlenging met Klootwijk te bewerkstelligen.  
Klootwijk heeft ter comparitie aangevoerd dat weliswaar meerdere bestuursleden 
nodig zijn om een beslissing te nemen, maar dat dit niet nodig is voor een uitvoe-
ringshandeling. De rechtbank wijst deze stelling van de hand. De formalisering van 
een besluit als het onderhavige betreft een externe vertegenwoordiging van het  
bestuur en kan niet slechts als een uitvoeringshandeling worden gezien.'165 [Onder-
str. MC] 
 
De rechtbank Utrecht oordeelt dat het intern genomen bestuursbesluit geen externe 
werking heeft. Het bestuursbesluit doet in dit geval dus niet zelfstandig de rechts-
betrekking voortbestaan tussen de Stichting en Klootwijk. In tegenstelling tot het 

                                                        
164 Een andersluidende visie is dat het besluit tot uitstel van heroverweging van de managementovereen-

komst kan worden beschouwd als een intern besluit om nog even geen besluit te nemen. Dit betekent 
niet dat het bestuur heeft besloten de managementovereenkomst voor een half jaar te verlengen.  
Tussentijdse opzegging van de managementovereenkomst is in dit geval mogelijk. In de literatuur 
wordt een dergelijk negatief besluit (een beslissing om iets niet te doen) doorgaans niet als rechts-
handeling van de vennootschap beschouwd, gezien het besluit geen aanwijsbare rechtsgevolgen voor 
de vennootschap heeft (zie in dit verband paragraaf 5.4.2.2). In deze zin heeft het besluit tot uitstel 
van heroverweging van de managementovereenkomst geen direct externe werking.  

165 Zie Rb. Utrecht 8 september 2004, JOR 2004/320, r.o. 4.3 (Stichting Goyer Golf & Country Club). 
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oordeel van de Hoge Raad in het arrest Utrechts Monumentenfonds, op basis waar-
van geen extra vertegenwoordigingshandeling is vereist voor de formalisering van 
het intern genomen bestuursbesluit, dient het bestuursbesluit tot verlenging van de 
managementovereenkomst volgens de rechtbank Utrecht wél door middel van een 
aparte vertegenwoordigingshandeling te worden geformaliseerd. Ik meen dat dit 
oordeel van de rechtbank Utrecht, inhoudende dat het bestuursbesluit geen (direct) 
externe werking heeft, onjuist is. Externe werking van besluiten zou moeten worden 
aangenomen indien uit het doel en de strekking van het besluit blijkt dat tevens 
wordt beoogd door het besluit de rechtspersoon te vertegenwoordigen.166 Het be-
stuursbesluit van de Stichting luidt als volgt: 'de heroverweging van de manage-
mentovereenkomst met een half jaar te verschuiven naar 1 juli 2003.'167 Koppert-van 
Beek stelt dat gezien het doel van het besluit, verlenging van de management-
overeenkomst, het bestuursbesluit ook kan worden geformuleerd als een aanbod aan 
Klootwijk zijn werkzaamheden voort te zetten.168 Het besluit tot verlenging van de 
managementovereenkomst is mijns inziens een besluit dat naar zijn karakter wel 
direct externe werking moet hebben. Deze interpretatie brengt met zich dat de  
Stichting door middel van het bestuursbesluit haar wil, gericht op het aanbod aan 
Klootwijk zijn werkzaamheden voort te zetten, heeft geopenbaard. In deze benade-
ring is het bestuursbesluit tot verlenging van de managementovereenkomst te kwali-
ficeren als een direct extern werkend besluit. De telefonische mededeling aan 
Klootwijk betreft in deze benadering de bodehandeling. Voor deze bodehandeling is 
niet vereist dat de bode vertegenwoordigingsbevoegd is. De bodehandeling behelst 
slechts een feitelijke uitvoeringshandeling die voortvloeit uit en volgde op het be-
stuursbesluit als vertegenwoordigingshandeling, waarbij dus niet relevant is uit welk 
'Goyerkamp' de bode afkomstig is. Bovendien zou op grond van het arrest UMF 
kunnen worden gesteld dat de bode handelde op basis van een impliciete opdracht 
en volmacht die volgt uit het direct extern werkende bestuursbesluit tot verlenging 
van de managementovereenkomst. Als hiervoor aangegeven vind ik dit een wan-
kelmoedige zienswijze van de Hoge Raad, maar het kan hier wel als bijkomend  
argument worden gebruikt. 
 
(iii) Silver Lining 
In het arrest Silver Lining ging het, in tegenstelling tot de uitspraak van de rechtbank 
Utrecht inzake Stichting Goyer Golf en Country Club, niet over de verlenging van 
een managementovereenkomst, maar over de opzegging daarvan. De complexe  
casus ziet op een geschil rondom het ontslag van een statutair bestuurder van een 
BV. Silver Lining, een Luxemburgse S.A., was op basis van een managementover-
eenkomst als statutair bestuurder van Perstop Waspik BV (hierna: 'Perstop Waspik') 
werkzaam. Ondanks twee lopende arbitrages in Zweden, die ook verband hadden 
met de gerezen geschillen, stelde Silver Lining een vordering in bij de Nederlandse 
rechter tot nietigverklaring, althans vernietiging, van het ontslagbesluit van de AV 

                                                        
166 Zie in dit verband De Monchy & Timmerman (preadvies) 1991, p. 67 en 70 en Groffen in zijn noot 

onder Rb. Utrecht 8 september 2004, JOR 2004/320 (Stichting Goyer Golf & Country Club). 
167 Zie Rb. Utrecht 8 september 2004, JOR 2004/320, feiten onder 2.2 (Stichting Goyer Golf & Country 

Club). 
168 Zie in dit verband Koppert-van Beek 2006, p. 5. Vgl. De Monchy & Timmerman (preadvies) 1991, 

p. 70, waar zij een besluit tot emissie van aandelen zo formuleren, dat het een aanbod behelst aan de 
wederpartij tot het nemen van een bepaalde hoeveelheid aandelen tegen bepaalde prijs. 
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van 27 november 2006 en het daaraan voorafgaande bestuursbesluit tot beëindiging 
van de managementovereenkomst van 2 november 2006. Dit bestuursbesluit luidt 
volgens de notulen van de bestuursvergadering van 2 november 2006 als volgt: 'The 
board decides to terminate the Management Consultancy Agreement with immediate 
effect based on the findings in the Heussen report. The board gives G. Modalen the 
power to represent the company and the board of directors when terminating the 
agreement including all other actions following such a termination.'169 Bij brief van 
3 november 2006 is de managementovereenkomst vervolgens met onmiddellijke 
ingang opgezegd. Over de bevoegdheid om kennis te nemen van het geschil  
oordeelde rechtbank en hof dat de Nederlandse rechter niet bevoegd was te beslissen 
over de beëindiging van de managementovereenkomst, maar wel bevoegd was te 
oordelen over de vordering tot nietigverklaring, althans vernietiging, van de  
genoemde besluiten.  
 
Silver Lining betoogde dat de opzeggingsbrief van 3 november 2006 niet als afzon-
derlijke rechtshandeling moest worden beschouwd, maar slechts als overbrenging 
van een besluit; een bodehandeling, en geen vertegenwoordigingshandeling. De  
Hoge Raad oordeelt in rechtsoverweging 3.3.2 dat het bestuursbesluit tot opzegging 
van de managementovereenkomst op zichzelf geen externe werking heeft: 'Het on-
derdeel is tevergeefs voorgesteld, reeds omdat de opzegging van de MCA een door 
PW jegens SLF verrichte rechtshandeling is (gedaan bij brief van 3 november 2006) 
die wat haar geldigheid betreft niet afhankelijk is van het in stand blijven van het 
bestuursbesluit van 2 november 2006 dat op zichzelf geen externe werking heeft. Het 
in 3.3.1 onder c) mede bedoelde besluit van de algemene vergadering van aandeel-
houders van 27 november 2006 is genomen nadat de opzegging van de MCA heeft 
plaatsgevonden en kan derhalve op de opzegging van de MCA bij brief van 3  
november 2006 geen invloed hebben gehad.'170 [Onderstr. MC] Nu volgens de Hoge 
Raad in dit geval aan het bestuursbesluit geen (direct) externe werking toekomt, is 
dus nog een rechtshandeling vereist ter formalisering van het intern genomen  
bestuursbesluit. De op het bestuursbesluit bij brief gevolgde opzegging is volgens de 
Hoge Raad wat haar geldigheid betreft niet afhankelijk van het bestuursbesluit. In 
deze zin kan worden gesteld dat het onderhavige bestuursbesluit indirect externe 
werking heeft.  

Volgens de parlementaire geschiedenis heeft een besluit met indirect externe  
werking zijn werking louter binnen de interne orde.171 Het interne besluit kan wel 
extern effect beogen indien het interne besluit een vertegenwoordigingshandeling 
voorbereid of daaraan ten grondslag ligt. De opzegging geschiedt in casu per brief 
en is gestoeld op een bij het bestuursbesluit verstrekte volmacht. Het bestuurbesluit 
behelst enerzijds het besluit de managementovereenkomst op te zeggen ('The board 
decides to terminate (...)') en anderzijds een volmachtverlening om de management-
overeenkomst op te (gaan) zeggen ('The board gives G. Modalen the power to  
represent the company and the board of directors when terminating the agreement 

                                                        
169 Zie HR 26 november 2010, JOR 2011/7, conclusie A-G Timmerman, punt 1.4 (Silver Lining). 
170 Zie HR 26 november 2010, JOR 2011/7, r.o. 3.3.2 (Silver Lining). 
171 Vgl. Kamerstukken II 1957/58, 3769, nr. 5 (memorie van antwoord), p. 7. 
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including all other actions following such a termination.').172 Kortom, uit de inhoud 
van het bestuursbesluit lijkt de Hoge Raad op te maken dat het besluit als zodanig 
geen externe werking heeft, omdat uit de bewoordingen 'when terminating' volgt dat 
door het verlenen van een expliciete volmacht aan Modalen nog een vertegenwoor-
digingshandeling verricht diende te worden.173 In de woorden van Van Schilfgaarde: 
'Hoe dat ook zij, in casu functioneerde de volmachtverlening als een vereiste voor de 
geldigheid van de beëindiging van de MCA.'174 Indien in het bestuursbesluit niet een 
expliciete volmacht stond geformuleerd, was de Hoge Raad mogelijk tot een andere 
uitkomst gekomen. De Hoge Raad heeft zich mijns inziens bij de kwalificatie van 
het besluit in grote mate laten beïnvloeden door de expliciete volmachtverlening. De 
essentie van de uitspraak lag dan ook in het feit dat de bewoordingen 'when termina-
ting' werden gezien als een bijzondere vertegenwoordigingssituatie die moest volgen 
op het direct extern werkende bestuursbesluit. 
 
Het opzeggen van een managementovereenkomst dient mijns inziens naar zijn  
karakter te worden gekwalificeerd als een direct extern werkend besluit. Perstop 
Waspik heeft door middel van het bestuursbesluit tot opzegging van de manage-
mentovereenkomst haar wil, gericht op de beëindiging van de managementovereen-
komst met Silver Lining, geopenbaard. Het betreffende besluit is derhalve gericht op 
directe beëindiging van de rechtsverhouding tussen de Perstop Waspik en Silver 
Lining. Uit de notulen van de bestuursvergadering van 2 november 2006 blijkt het 
beoogde rechtstreekse rechtseffect: 'The board decides to terminate the Management 
Consultancy Agreement with immediate effect (...).' 175  [Onderstr. MC] In deze  
benadering is het bestuursbesluit tot opzegging van de managementovereenkomst te 
kwalificeren als een direct extern werkend besluit. De Hoge Raad lijkt in eerste  
instantie voorbij te gaan aan het feit dat op basis van het doel en de strekking van het 
direct extern werkend besluit mogelijk nog uitvoering moet worden gegeven aan dit 
besluit. De opzeggingsbrief van 3 november 2006 behelst geen vertegenwoordi-
gingshandeling, maar is louter een bodehandeling; een functionaliteit die voortvloeit 
uit en volgt op het direct extern werkende bestuursbesluit.176 Het feit dat bij het  
besluit tot opzegging van de managementovereenkomst tevens een expliciete  
volmacht wordt verleend om tot opzegging over te gaan, doet mijns inziens niets af 

                                                        
172 Zie HR 26 november 2010, JOR 2011/7, feiten onder 1.4 (Silver Lining). 
173 In dit verband kan een parallel worden getrokken met de werking van een subject to board approval-

bepaling. Denk aan het geval dat het resultaat van de onderhandelingen is onderworpen aan de op-
schortende voorwaarde van goedkeuring door het bestuur. De bevoegdheid van de onderhandelaar is 
beperkt, omdat zijn bevoegdheid is onderworpen aan de goedkeuring van een ander orgaan. Indien in 
een bestuursbesluit een (opdracht en) volmacht staat geformuleerd, legt het bestuursbesluit (de inter-
ne wilsvorming) de basis voor de vertegenwoordigingshandeling ((de opdracht tot) mededeling op 
basis van een volmacht). Het bestuursbesluit heeft geen direct externe werking, maar vormt wel de 
opmaat naar de wilsuiting van de rechtspersoon. In deze zin is bevoegdheid van degene die op basis 
van de (opdracht en) volmacht de mededeling doet aan de derde onderworpen aan de door het bestuur 
tot uiting gebrachte wil van de vennootschap. Mijns inziens kan worden gesteld dat het resultaat, de 
externe binding van de vennootschap aan de derde (als gevolg van de overgebrachte geuite wil door 
de gevolmachtigde), is onderworpen het goedvinden (bestuursbesluit/interne wilsvorming) van het 
bestuur. Zie in dit verband Hoytema van Konijnenburg 2008, p. 8; Portengen & Yee 2010, p. 153-
157; en Buijn & Storm 2013, p. 411. 

174 Zie Van Schilfgaarde in zijn noot onder HR 26 november 2010, NJ 2011, 55. 
175 Zie HR 26 november 2010, JOR 2011/7, feiten onder 1.4 (Silver Lining). 
176 Zie in dit verband paragraaf 5.4.3. 
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aan de direct externe werking van het besluit. De expliciete volmachtverlening is 
wat mij betreft ten overvloede, omdat de in de visie van de Hoge Raad noodzakelij-
ke opdracht en volmacht reeds volgen uit het direct extern werkende bestuursbesluit 
tot opzegging van de overeenkomst.177 Dit lijkt in strijd te zijn met wat de Hoge 
Raad eerder in het arrest Utrechts Monumentenfonds heeft bedoeld.  
 
 (iv) Vernhout/Nano Technology Instruments-Europe 
De uitspraak van het hof Arnhem inzake Vernhout/Nano Technology Instruments-
Europe BV (hierna: 'NTI') handelt onder andere over de gevolgen van het ontbreken 
van een geldig genomen direct extern werkend bezoldigingsbesluit voor een  
arbeidsovereenkomst.178 In deze zaak beroept Vernhout, die als statutair bestuurder 
sinds 6 juni 2002 werkzaam was bij NTI, zich op aanspraken die voortvloeien uit 
zijn arbeidsovereenkomst. De aanspraken betreffen elementen van de arbeidsover-
eenkomst (overuren, de afvloeiingsregeling en bonussen), die als bezoldiging in de 
zin van artikel 2:245 BW dienen te worden aangemerkt.179 De arbeidsovereenkomst, 
daterend van 1 april 2005, is gesloten tussen een statutair bestuurder van NTI en 
Vernhout. De statuten van NTI bepalen dat het salaris en de overige arbeidsvoor-
waarden worden vastgesteld door de AV. Over het algemeen wordt aangenomen dat 
een bestuurder in een tweeledige betrekking tot de vennootschap staat, te weten een 
vennootschapsrechtelijke en een arbeidsrechtelijke of contractuele betrekking.180 
 
Ik acht verdedigbaar dat door het direct extern werkende benoemingsbesluit in  
combinatie met het direct extern werkende bezoldigingsbesluit tezamen met het 
vaststellen van de overige arbeidsvoorwaarden, de dubbele rechtsbetrekking tussen 
de statutair bestuurder en vennootschap ontstaat. Maeijer, Van Solinge en Nieuwe 
Weme lijken het begrip bezoldiging extensief te interpreteren: 'In de statuten kan 
een ander vennootschappelijk orgaan zoals de raad van commissarissen (dit is vaak 
het geval) of de vergadering van prioriteitsaandeelhouders, worden aangewezen als 
bevoegd tot vaststelling van de bezoldiging (en overige arbeidsvoorwaarden).'181 
[Onderstr. MC] Met het tussen haakjes plaatsen van 'en de overige arbeidsvoor-
waarden' lijken deze auteurs met het besluit ten aanzien van de bezoldiging en de 
overige arbeidsvoorwaarden de arbeidsovereenkomst te bedoelen. In deze zin kan 
worden gesteld dat door het benoemingsbesluit in combinatie met het besluit ten 
aanzien van bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden voldaan is aan de twee-
ledige rechtsbetrekking, waarbij de AV als vertegenwoordigend orgaan heeft  
geacteerd en daarmee de vennootschap heeft gebonden aan de benoeming.182  
 
 
 

                                                        
177 Vgl. HR 19 oktober 2001, JOR 2002/1, r.o. 3.4.4 (Utrechts Monumentenfonds). 
178 Zie Hof Arnhem-Leeuwarden zp. Arnhem 15 januari 2013, JOR 2013/331, m.nt. Bulten 

(Vernhout/Nano Technology Instruments-Europe). 
179 Overuren, een afvloeiingsregeling en bonussen kwalificeren als bezoldiging in de zin van artikel 

2:383c tot en met 2:383e BW waar in artikel 2:135 BW naar wordt verwezen. 
180  Zie in dit verband Asser/Heerma van Voss 7-V 2012/40. 
181 Zie Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/428. 
182 Anders Huizink (diss. Groningen) 1989, paragraaf 1.4 en 3.3.  
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Nu de AV de vennootschap reeds met het nemen van de twee direct extern werken-
de besluiten heeft vertegenwoordigd, rijst de vraag wat de rol van het bestuur is bij 
het aangaan van een arbeidsovereenkomst. 183  Indien het bestuur als bode de  
benoemde op de hoogte heeft gebracht van de besluiten van de AV omtrent de  
benoeming, de vaststelling van de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden en 
de benoemde vervolgens het een en ander aanvaardt, is de tweeledige rechtsbetrek-
king ontstaan. Het bestuur sluit daarnaast vaak een schriftelijke arbeidsovereenkomst 
namens de vennootschap. Maeijer, Van Solinge en Nieuwe Weme delen de mening 
van Van Slooten en Zaal dat: '(...) een arbeidsovereenkomst die namens de vennoot-
schap is aangegaan door een ander orgaan dan het orgaan dat bevoegd is tot het 
nemen van het bezoldigingsbesluit niet geldig tot stand is gekomen (afgezien van 
delegatie door het bevoegde orgaan aan een ander orgaan).'184 De stelling dat  
alleen het door de wet of statuten genoemde orgaan, dat is bevoegd tot het nemen 
van het bezoldigingsbesluit, bevoegd is tot het aangaan van de arbeidsovereenkomst, 
staat haaks op de perceptie van het direct extern werkende bezoldigingsbesluit. Naar 
mijn mening kan naast het orgaan dat het bezoldigingsbesluit heeft genomen ook het 
bestuur een schriftelijke arbeidsovereenkomst sluiten namens de vennootschap. Het 
sluiten van de schriftelijke arbeidsovereenkomst is louter ter formalisering van  
hetgeen de AV als exclusief bevoegd185 orgaan ten aanzien van de persoon en  
bezoldiging heeft beslist.186 Het bestuur komt geen discretionaire bevoegdheid toe 
ten aanzien van de inhoud van de arbeidsovereenkomst. 
 
In de casus van NTI heeft het hof geconcludeerd tot nietigheid van de arbeidsover-
eenkomst en de vorderingen van Vernhout afgewezen.187 Het hof motiveert zijn 
conclusie slechts summier. Gesteld kan worden dat het bezoldigingsbesluit in casu is 
genomen door het bestuur, omdat niet is gebleken van enige instemming van de AV. 
Het bezoldigingsbesluit is derhalve niet door het bevoegde orgaan genomen en  
ingevolge artikel 2:14 lid 1 BW nietig. Door het ontbreken van een geldig besluit ten 
aanzien van de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden kan het bestuur geen 
geldige arbeidsovereenkomst namens de vennootschap aangaan, waardoor de  

                                                        
183 In het kader van de ontwikkelingen rond Corporate Governance kan worden gesteld dat het wense-

lijk is dat de bevoegdheid van de aandeelhouders op dit punt wordt versterkt. 
184 Zie Van Slooten & Zaal 2008, p. 298-299 en Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 

2009/329 onder d. 
185 Zie Meijer-Wagenaar 2006, onder 'Vaststelling bezoldiging'. Vgl. Van Schilfgaar-

de/Winter/Wezeman 2013, nr. 45; Van der Heijden/Van der Grinten/Dortmond 2013, nr. 251. As-
ser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/428; en artikel 2:135 lid 5 BW: '(...) Het ont-
breken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
van het orgaan niet aan.' Bezoldiging in de zin van artikel 2:245 BW wordt grotendeels gelijkgesteld 
met het begrip loon uit Boek 7 BW. Loon heeft ingevolge artikel 7:610 BW te gelden als een van de 
meest essentiële elementen van een arbeidsovereenkomst. 

186 In deze zin valt het aangaan van een schriftelijke arbeidsovereenkomst door een vertegenwoordi-
gings(on)bevoegde bestuurder niet te beschouwen als vertegenwoordiging in de zin van artikel 2:240 
BW, omdat de vennootschap reeds was vertegenwoordigd bij een besluit van de AV. De bestuurder 
acteerde in dit geval buiten de scope van artikel 2:240 BW. De handeling van het bestuur betreft 
slechts een functionele handeling die voortvloeide uit en volgde op het direct extern werkende bezol-
digingsbesluit. 

187 Zie Hof Arnhem-Leeuwarden zp. Arnhem 15 januari 2013, JOR 2013/331, r.o. 4.10 (Vernhout/Nano 
Technology Instruments-Europe). 
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arbeidsovereenkomst nietig is.188 De gevolgen van de nietigheid van het besluit ten 
aanzien van bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden kunnen, ingevolge arti-
kel 2:16 lid 2 BW, aan Vernhout worden tegengeworpen. Vernhout als bestuurder 
van NTI wist dat de besluitvorming mankeerde waardoor hij zich niet kan beroepen 
op de derdebeschermende bepaling van artikel 2:16 lid 2 BW.189 Uitsluitend beslui-
ten met direct externe werking en (sommige) besluiten met indirect externe werking 
vallen onder de werkingssfeer van artikel 2:16 lid 2 BW.190 Nu het bezoldigings-
besluit direct externe werking heeft, valt het besluit onder het bereik van die bepa-
ling.  
 
Bulten merkt in haar noot onder dit arrest op dat het feit dat het hof niet duidelijk 
heeft gemaakt of het hof denkt aan een gebrekkig besluit of vertegenwoordi-
gings(on)bevoegdheid een gemiste kans is.191 Had het hof zijn conclusie onder-
bouwd conform bovenstaande redenering dan was duidelijk geweest dat het gebrek-
kige besluit (het besluit ten aanzien van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaar-
den) en de vertegenwoordigings(on)bevoegdheid twee elementen zijn geweest van 
eenzelfde redenering. Het nietige bezoldigingsbesluit heeft in casu geleid tot  
vertegenwoordigingsonbevoegdheid van het bestuur bij het aangaan van de schrifte-
lijke arbeidsovereenkomst. 
 
5.4.3.2 Tussenconclusie 
 
Het is buitengewoon lastig gebleken om een heldere lijn met betrekking tot identifi-
catie en werking van direct extern werkende besluiten uit de jurisprudentie af te lei-
den. Dergelijke besluiten worden nimmer expliciet gekwalificeerd als besluiten met  
direct externe werking. Voorts lijkt de nadruk vooral te liggen op de wijze waarop 
met het besluit wordt omgesprongen en niet op de kwalificatie van het besluit zelf. 
In het licht van een juiste benadering van het direct extern werkende besluit dient 
mijns inziens de nadruk vooral te liggen op het doel en strekking van het besluit. Uit 
het arrest Silver Lining blijkt echter dat voor de kwalificatie van het besluit de  
inhoud ervan van doorslaggevende betekenis is en niet de bij het besluit betrokken 
personen.192 In de visie van de Hoge Raad kan niet langer worden gesproken van 
een direct extern werkend besluit wanneer in het bestuursbesluit tevens een  
(opdracht en) volmacht staat geformuleerd. Deze redenering staat op gespannen voet 
met de uitkomst van het arrest Utrechts Monumentenfonds, waarin de Hoge Raad in 
het direct extern werkende besluit tot aanvaarding van het aanbod tevens een  
opdracht en volmacht leest. Nu de strekking van direct extern werkende besluiten is 
gelegen in een rechtstreekse binding van een betrokkene in het rechtsverkeer, maakt 

                                                        
188 Vgl. Meijer-Wagenaar 2006 onder conclusie, waarin zij stelt: 'Over het algemeen moet mijns inziens 

gelden, dat wanneer het bezoldigingsbesluit ontbreekt, ook de arbeidsovereenkomst met de bestuur-
der niet tot stand kan komen, daar dan het element loon ontbreekt, wat één van de basiselementen is 
van de arbeidsovereenkomst.' 

189 Zie Rb. Zutphen 10 december 2008, RO 2009/22, LJN BD9468, r.o. 7.4 en 7.5 (Vernhout/Nano 
Technology Instruments-Europe). 

190 Zie meer uitgebreid paragraaf 5.4.2.2. 
191 Zie Hof Arnhem-Leeuwarden zp. Arnhem 15 januari 2013, JOR 2013/331, m.nt. Bulten onder 7 

(Vernhout/Nano Technology Instruments-Europe). 
192 Zie in dit verband Slagter/Assink (Deel 1) 2013, p. 305. 
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het niet uit of de bode, die als uitvoerder van het besluit fungeert, vertegen-
woordigingsbevoegd is. De vennootschap is reeds bij besluit vertegenwoordigd. Een 
expliciete (opdracht en) volmachtverlening is derhalve ten overvloede.  
 
5.4.4 De perceptie van het uitkeringsbesluit 
 
In deze paragraaf toon ik aan dat het uitkeringsbesluit naar het recht van vóór 1  
oktober 2012 gekwalificeerd diende te worden als een besluit met direct externe 
werking. De opvatting dat een uitkeringsbesluit onder oud recht direct externe  
werking had, vindt steun in de literatuur en jurisprudentie. Verscheidene auteurs 
hebben het uitkeringsbesluit gekwalificeerd als een direct extern werkend besluit, 
waar-onder: (i) Noldus in zijn dissertatie over de ongeldigheid van besluiten in de 
naamloze vennootschap: 'Een besluit tot vaststelling van de jaarrekening impliceert 
vaststelling van de winst. De aandeelhouders bepalen daarmee allereerst de resulta-
ten van hun samenwerkingsverband. Maar winstgerechtigden zien door deze  
vaststelling hun rechten tevens nader bepaald. Slechts wanneer derden geen tevoren 
vaststaande winstrechten hebben en de winstvaststelling overigens, rekening hou-
dende met alle relevante belangen, geldig plaats vindt, zou men kunnen betwijfelen 
of van direct externe werking sprake is. (…) Het komt mij voor, dat ook besluiten 
van andere organen deze werking kunnen hebben, bijv. besluiten van commissaris-
sen tot schorsing van een bestuurder of tot besteding van winst.'193 [Onderstr. MC]; 
(ii) De Monchy en Timmerman in het preadvies van de Vereeniging Handelsrecht 
met betrekking tot de nieuwe algemene bepalingen van Boek 2 BW: 'Ook zijn er 
besluiten die door hun karakter wel externe werking moeten hebben. Genoemd  
kunnen worden besluiten van de algemene vergadering tot benoeming, schorsing en 
ontslag van bestuurders en commissarissen, tot bezoldiging van bestuurders en 
commissarissen, tot decharge van bestuurders, tot benoeming van de accountant en 
tot vaststelling van het dividend (zie voor een soortgelijke opsomming: E.J.J. van 
der Heijden, Ongeldigheid van besluiten, WPNR 3457).'194 [Onderstr. MC]; en (iii) 
Raaijmakers merkt op dat: 'Betaling van dividend na vaststelling van de winst en een 
besluit over de verdeling daarvan geschiedt namens de BV/NV door het bestuur uit 
de middelen van de vennootschap. Wordt externe binding beoogd, dan ligt aan het 
handelen van het bestuur in de regel een besluit ten grondslag of vallen besluit en 
vertegenwoordiging samen, bijvoorbeeld in de aanvaarding van een aanbod tot 
aankoop van een partij goederen tegen gunstige voorwaarden. Interne wilsvorming 
(besluit van de rechtspersoon) en externe wilsverklaring (externe vertegenwoordi-
ging) vloeien hier in elkaar over.'195 Het laatste citaat blinkt niet uit in helderheid. 
Het besluitvormingstraject voor het doen van dividenduitkeringen wordt beschouwd 
in het licht van besluiten met derdenwerking (direct externe werking). Raaijmakers 
stelt dat betaling van het dividend na vaststelling van de winst geschiedt namens de 
BV door het bestuur uit de middelen van de vennootschap. In diezelfde zin wekt hij 
mijns inziens de indruk dat het bestuur het tot winstbestemming bevoegde orgaan  
was, hetgeen slechts het geval kon zijn indien statutair was bepaald dat het bestuur  
 

                                                        
193 Zie Noldus (diss. Nijmegen) 1969, p. 39 en 41. 
194 Zie De Monchy & Timmerman (preadvies) 1991, p. 70-71. 
195 Zie Pitlo/Raaijmakers 2006, p. 574.  
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het tot winstbestemming bevoegde orgaan was. Ik meen Raaijmakers zo te begrijpen 
dat hij het mogelijk acht dat met het uitkeringsbesluit externe binding wordt beoogd, 
omdat besluit en vertegenwoordiging kunnen samenvallen. 
 
In de jurisprudentie is het uitkeringsbesluit nimmer expliciet gekwalificeerd als een 
direct extern werkend besluit.196 Wel zijn voorbeelden te vinden van uitspraken 
waarin de externe werking van het uitkeringsbesluit wordt erkend. In dit verband 
worden de volgende drie arresten besproken: (i) Drooge q.q./Van Heek;197 (ii)  
Nimox;198 en (iii) Udo Holding199. 
 
In het arrest Drooge q.q./Van Heek wordt Van Heek, de enig bestuurder en tevens 
aandeelhouder van de Holding, als bestuurder van de Holding ex artikel 6:162 BW 
aansprakelijk gehouden voor de overheveling van activa, waaronder een aanzienlij-
ke dividenduitkering, van de Werkmaatschappij aan de Holding.200 Van Heek heeft 
zich als UBO vereenzelvigd met het door de Holding gevoerde beleid waaraan hij 
als bestuurder leiding en uitvoering gaf.201 Van Heek was als bestuurder van de Hol-
ding vertegenwoordigingsbevoegd om op de door haar gehouden aandelen in de 
werkmaatschappij te stemmen. Let wel, Van Heek stemde aldus namens de Holding 
als aandeelhouder. Zie figuur 2 voor een schematische weergave van de casus.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2: casus Drooge q.q./Van Heek 

                                                        
196 Vgl. Rb. Utrecht 15 mei 1953, NJ 1954, 337, waarin de rechtbank het volgende stelt: 'O. toch dat de 

Algemene Vergadering der Knopenfabriek uiteraard autonoom was in de vaststelling van dividenden 
(...).' [Onderstr. MC]  

197 Zie Hof Arnhem 22 januari 1986, NJ 1988, 476 (Drooge q.q./Van Heek). 
198 Zie HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 (Nimox). 
199 Zie Hof Arnhem 27 maart 2012 (Udo Holding) (niet gepubliceerd). 
200 Zie Hof Arnhem 22 januari 1986, NJ 1988, 476 (Drooge q.q./Van Heek). Zie in dit verband As-

ser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/844 en Schoonbrood-Wessels (diss. Nijmegen) 
1993, p. 917, waarin zij de uitspraak van de Rb. Almelo 2 november 1977 (Kranenburg q.q./Wessels 
Vastgoed Rijssen BV) (niet gepubliceerd) aanhaalt. De rechtbank Almelo acht in ieder van de geno-
men besluiten, waaronder het besluit tot een aanzienlijke dividenduitkering, een onrechtmatige daad 
van de holding jegens de werkmaatschappij, haar crediteuren en haar werknemers gelegen. Vgl. HR 
8 november 1991, NJ 1992, 174 (Nimox), waarover meer uitgebreid paragraaf 6.2.1. 

201 Zie Hof Arnhem 22 januari 1986, NJ 1988, 476, r.o. 10 en 11 (Drooge q.q./Van Heek). 
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Uit rechtsoverweging 13 onder d blijkt dat Van Heek als bestuurder van de Holding 
zich mogelijk heeft verweerd met het argument dat de Holding als bestuurder van de 
Werkmaatschappij, als gevolg van de direct externe werking van het uitkerings-
besluit van de AV, louter uitvoering moest geven aan het dividendbesluit: 'Evenmin 
gaat op dat aan de verantwoordelijkheid van Van Heek afdoet dat hij als directeur 
van Holding [Toev. MC: kennelijke fout, hier moet staan 'als indirect bestuurder van 
de Holding'.] de besluiten van de aandeelhoudersvergadering moest uitvoeren. Van 
Heek stelt immers niet dat hij als aandeelhouder van Holding [Toev. MC: kennelijke 
fout, hier moet staan 'als vertegenwoordiger van de houder van de aandelen in de 
werkmaatschappij'.] die besluiten niet heeft ondersteund en evenmin is in enig ander 
opzicht distantie van Van Heek ten aanzien van die besluiten en de uitvoering  
daarvan door hemzelf, gebleken.'202 Opvallend is dat het hof de in figuur 2 weerge-
geven concernstructuur lijkt te negeren. 
 
Het hof is kennelijk de mening toegedaan dat Van Heek in de uitoefening van de 
aandeelhoudersrechten van de Holding niet voldoende distantie heeft betracht ten 
aanzien van het dividendbesluit en de uitvoering daarvan. De betrokkenheid van 
Van Heek bij de besluitvorming lijkt bepalend te zijn voor zijn aansprakelijkheid als 
bestuurder van de Holding. Het hof verwart hiermee de verschillende 
hoedanigheden waarin Van Heek acteerde binnen het concern. De bewoordingen 
van het hof zouden mijns inziens zo kunnen wordt geïnterpreteerd dat, indien Van 
Heek als vertegenwoordiger van de houder van de aandelen in de Werkmaatschappij 
distantie had betracht ten aanzien van het dividendbesluit, door zich te onthouden 
van de stemming of tegen te stemmen, Van Heek in zijn hoedanigheid van bestuur-
der van de Holding niet aansprakelijk zou zijn geweest voor het betaalbaar stellen 
van het dividend. Nu Van Heek zich als UBO heeft vereenzelvigd met het door de 
Holding gevoerde beleid en ook de aandeelhoudersrechten uitoefende in de AV van 
de Werkmaatschappij, heeft hij het uitkeringsbesluit logischerwijs niet geblokkeerd.  
 
Naar mijn mening schuilt in de bovenstaande interpretatie van de rechtsoverweging 
van het hof een argument dat pleit voor de direct externe werking van het uitke-
ringsbesluit. Het hof lijkt het kennelijk met Van Heek eens te zijn dat hij het  
dividend betaalbaar moest stellen. Echter, het hof stoelt de aansprakelijkheid van 
Van Heek als bestuurder van de Holding op het feit dat hij bij zijn gedragingen als 
stemgerechtigde op aandelen in de Werkmaatschappij niet voldoende distantie heeft 
betracht ten aanzien van het uitkeringsbesluit.203  
 
In de arresten Nimox en Udo Holding wordt het uitkeringsbesluit beschouwd als een 
externe rechtshandeling van de vennootschap.204 In het arrest Nimox heeft de Hoge 
Raad in rechtsoverweging 3.3.3 de visie van de rechtbank en het hof dat het  
uitkeringsbesluit externe werking toekomt, onderschreven: '(...) De klacht miskent 

                                                        
202 Zie Hof Arnhem 22 januari 1986, NJ 1988, 476, r.o. 13 onder d (Drooge q.q./Van Heek). 
203  Zie meer uitgebreid paragraaf 6.2.2.3 over de vereenzelvigingsbenadering ten aanzien van de conclu-

sie van het hof inzake het arrest Reinders Didam. In deze benadering wordt de indirect bestuurder 
c.q. de indirect aandeelhouder in een zekere 'UBO-gedachte' aansprakelijk gesteld voor zijn handelen 
op grond van artikel 2:11 jo. 2:248 BW of 6:162 BW. 

204 Zie HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 (Nimox) en Hof Arnhem 27 maart 2012 (Udo Holding) (niet 
gepubliceerd). Zie meer uitgebreid over het arrest Nimox paragraaf 5.2.1. 
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de gedachtengang van rechtbank en hof. De rechtbank heeft in r.o. 22 van haar 
vonnis vooropgesteld dat het besluit niet slechts "een intern-vennootschappelijke 
rechtshandeling" is geweest, maar "tevens een externe rechtshandeling, bestaande 
in de toekenning aan Nimox van een vordering op Auditrade", en dat het "als exter-
ne handeling bezien" een onrechtmatige daad kan opleveren. In het vervolgens door 
de rechtbank overwogene ligt besloten dat zij het besluit als "externe rechts-
handeling" als een onrechtmatige daad van Auditrade heeft beschouwd. Hiermee 
heeft het hof zich kennelijk verenigd. (…).'205 [Onderstr. MC] Dat het uitkerings-
besluit als een externe rechtshandeling dient te worden beschouwd, blijkt uit het feit 
dat de Hoge Raad benadrukt dat Nimox als aandeelhouder direct een opeisbare  
vordering op de vennootschap (Auditrade) verkrijgt.  
 
Dat aan het uitkeringsbesluit externe werking toekomt is eveneens door het hof 
Arnhem inzake Udo Holding aangenomen. In navolging van de rechtbank oordeelt 
het hof Arnhem dat: 206 '(…) het besluit van de algemene vergadering van aandeel-
houders tot dividenduitkering extern als een besluit van de vennootschap moet  
worden aangemerkt. Met dit besluit wordt ontegenzeglijk een op rechtsgevolg  
gerichte wil geopenbaard, zodat sprake is van een rechtshandeling. Als gevolg van 
het dividendbesluit heeft Udo een vordering gekregen op Udo Holding. Dat Udo die 
vordering heeft verrekend met zijn schuld aan Udo Holding, maakt niet dat bij de 
dividenduitkering van een rechtshandeling geen sprake is geweest.'207 [Onderstr. 
MC] Het hof stelt uitdrukkelijk dat met het uitkeringsbesluit van de AV externe  
binding wordt bewerkstelligd, namelijk het ontstaan van een opeisbare vordering 
van Udo als aandeelhouder op Udo Holding. 
 
In de parlementaire geschiedenis bij de invoering van het nieuw BW zijn besluiten 
onderverdeeld naar hun werking.208 De categorie van besluiten met externe werking 
is beperkt en omvat alleen besluiten met direct externe werking. Vanuit deze onder-
verdeling geredeneerd, kan worden gesteld dat de Hoge Raad in het arrest Nimox, 
door te bevestigen dat het uitkeringsbesluit externe werking toekomt, erkent dat een 
uitkeringsbesluit een direct extern werkend besluit is.  
 
Naar aanleiding van het bovenstaande kan mijns inziens worden gesteld dat het  
uitkeringsbesluit onder oud recht diende te worden gekwalificeerd als een besluit 
met direct externe werking. In het hiernavolgende wordt het uitkeringstraject aan 
een nadere analyse onderworpen. Voor deze analyse dienen twee situaties van elkaar 
te worden onderscheiden, te weten: (a) de situatie dat het wettelijk uitgangspunt van 
artikel 2:216 lid 1 (O)BW onverkort gold (wettelijke winstbestemming); en (b) de 
situatie waarin statutair werd afgeweken van het wettelijk uitgangspunt. In de situa-
tie als bedoeld onder a was niet statutair van het wettelijke uitgangspunt 'uitkeren' 
afgeweken. De AV kon in dit geval geen andersluidend besluit nemen, omdat de 

                                                        
205 Zie HR 8 november 1991, NJ 1992, 174, r.o. 3.3.3 (Nimox). 
206 Zie Rb. Arnhem 13 november 2009, JOR 2009/303, r.o. 4.10 (Udo Holding): 'Het besluit van de 

algemene vergadering van aandeelhouders tot het uitkeren van dividend moet extern als een besluit 
van de vennootschap worden aangemerkt en als een rechtshandeling die vatbaar is voor vernietiging 
op grond van artikel 3:45 BW.' 

207 Zie Hof Arnhem 27 maart 2012, r.o. 4.25 (Udo Holding) (niet gepubliceerd). 
208 Zie Kamerstukken II 1957/58, 3769, nr. 5, p. 7.  
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bevoegdheid tot bestemming van de winst niet aan een orgaan van de vennootschap 
toekwam. In deze situatie had de vennootschap, na vaststelling van de jaarrekening, 
de verplichting om de gehele winst uit te keren aan haar aandeelhouders.209 In de 
situatie als bedoeld onder b was de winstbestemmingsbevoegdheid toegekend aan 
een orgaan van de vennootschap, veelal de AV. De AV moest in dit geval, naast een 
besluit tot vaststelling van de jaarrekening, ook een winstbestemmingsbesluit  
nemen.210 
 
Voorafgaand aan de stapsgewijze behandeling van beide uitkeringstrajecten, zoals 
hierboven bedoeld onder a en b, dient een vijftal algemene opmerkingen te worden 
gemaakt: 
 
(i) De aandeelhouder binnen orgaanverband en de aandeelhouder buiten orgaan-

verband waren in dezelfde persoon vertegenwoordigd tijdens de AV waarin het 
uitkeringsbesluit werd genomen. Dit betekende dat de inhoud van het genomen 
besluit niet meer door middel van een bode behoefde te worden overgebracht. 
De overige handelingen ter voltooiing van het uitkeringstraject dienen mijns 
inziens dan ook te worden beschouwd als uitvoeringshandelingen en niet als 
bodehandelingen.  

 
(ii) Het was gebruikelijk dat het bestuur de AV, waarin tot het dividend werd  

besloten, bijwoonde. Bestuurders (en eventueel commissarissen) hadden een 
raadgevende stem in de AV ex artikel 2:227 lid 4 (O)BW en het bestuur diende 
overeenkomstig artikel 2:230 lid 4 (O)BW aantekening te houden van de aldaar 
genomen besluiten. 211 Bestuurders (en eventueel) commissarissen moesten 
voor de AV worden opgroepen om in de gelegenheid te worden gesteld advies 
uit te brengen ten aanzien van de voorgenomen besluitvorming.212 Gesteld kan 
dan ook worden dat het bestuur te allen tijde op de hoogte was van het  
genomen uitkeringsbesluit van de AV.213 

 
 

                                                        
209 Zie meer uitgebreid paragraaf 5.2. 
210 Zie meer uitgebreid paragraaf 5.3. 
211 Daarnaast was het bestuur ex artikel 2:219 (O)BW bevoegd tot het bijeenroepen van de AV en inge-

volge artikel 2:224 lid 1 (O)BW tot het vaststellen van de agenda. 
212 Zie in dit verband HR 10 maart 1995, NJ 1995, 595 (Janssen Pers), hieruit volgt dat het oproepen van 

het bestuur voor de AV om hun raadgevende stem uit te oefenen een regel van dwingend recht is, 
tenzij aan deze regel wordt gederogeerd door artikel 2:8 BW. 

213 Zie in dit verband Boschma (diss. Groningen) 1997, p. 56-57 en HR 10 maart 1995, NJ 1995, 595 
(Janssen Pers). Voor het niet waarschijnlijke geval dat het bestuur om een of andere reden niet  
aanwezig was bij de AV waarin het uitkeringsbesluit was genomen, diende het bestuur door de AV 
achteraf op de hoogte te worden gesteld van het genomen besluit. Het bestuur kon mijns inziens een 
afschrift eisen van de genomen besluiten. Indien op grond van artikel 2:238 (O)BW buiten vergade-
ring een uitkeringsbesluit werd genomen, waarbij het bestuur niet aanwezig was, moest het bestuur 
eveneens op de hoogte worden gesteld van de genomen besluiten. De bestuurder kon bij het uitoefe-
nen van zijn raadgevende stem vooraf kenbaar maken dat hem een afschrift van de genomen  
besluiten diende te worden overgelegd. In beide gevallen betrof de mededeling van de AV aan het 
bestuur een interne handeling, welke niet verward diende te worden met een bodehandeling die soms 
moest volgen op een direct extern werkend besluit. 
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(iii) Het uitoefenen van de adviserende stem in de hoedanigheid van bestuurder 
diende ter bevordering van een optimale besluitvorming van aandeelhouders, 
zulks met het oog op de belangen van de vennootschap.214 Bestuurders zijn 
geen vergadergerechtigden, maar hebben wegens hun raadgevende stem toe-
gang tot de AV.215 De positie van bestuurders is in deze zin een andere dan die 
van de vergadergerechtigden. De adviserende stem is geen constitutief vereiste 
voor het nemen van een besluit door de AV, maar dient uitsluitend ter bevorde-
ring van optimale besluitvorming. Indien een bestuurder niet in gelegenheid is 
gesteld om gebruik te maken van zijn adviserende stem is, behoudens vernieti-
ging van het besluit ex artikel 2:15 lid 1 sub a BW, het desbetreffende besluit 
toch rechtsgeldig genomen.216 

 
(iv) Ten aanzien van de betaalbaarstelling merk ik op dat dit een uitvoeringshande-

ling was, welke voortvloeide uit en volgde op het direct extern werkende  
uitkeringsbesluit van de AV.217 De vraag rijst of het bestuur nog een besluit tot 
betaalbaarstelling moest nemen. In zijn noot onder het arrest Ellem Beheer 
merkte Maeijer het volgende op: 'De HR gaat blijkbaar uit van de regel dat de 
vennootschap vertegenwoordigd door de algemene vergadering van aandeel-
houders, zoals ieder rechtssubject, over haar vermogensrechten kan dispone-
ren, en haar debiteur (-directeur) ontslag kan verlenen uit aansprakelijkheid 
voor gepleegde handelingen van welke aard ook, mits deze aan de decharge-
renden bekend zijn.'218 Maeijer stelde dat de vennootschap, zoals ieder rechts-
subject, vertegenwoordigd door de AV kon beschikken over haar vermogens-
rechten. Deze zin staat op gespannen voet met het uitgangspunt van artikel 
2:240 lid 3 BW op basis waarvan het bestuur, alsook de individuele bestuur-
ders, onbeperkt en onvoorwaardelijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn.  
Ingevolge artikel 2:210 lid 3 BW werd de jaarrekening vastgesteld door de AV. 
Naar het wettelijk uitgangspunt van artikel 2:216 lid 1 (O)BW omvatte het  
besluit tot vaststelling van de jaarrekening eveneens het uitkeringsbesluit; de 
AV vertegenwoordigde dan bij dit besluit de vennootschap en disponeerde op 
deze wijze over haar vermogen. Hetzelfde gold indien de AV een tussentijds 
uitkeringsbesluit nam. In dit geval werd de vennootschap ook door de AV  
vertegenwoordigd en disponeerde de AV over haar vermogen. De vraag of nog 
een bestuursbesluit tot betaalbaarstelling moest worden genomen, zou ik in lijn 
met Maeijer, negatief willen beantwoorden. Nu de AV reeds bij besluit had  
beschikt over het vermogen van de vennootschap was alleen nog een  
uitvoeringshandeling nodig en geen bestuursbesluit.219 

 
 
 

                                                        
214 Zie in dit verband Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuw Weme 2-II* 2009/340 en GS Rechts-

personen, artikel 117 Boek 2 BW, aant. 2 (2009). 
215 Zie in dit verband Van der Heijden/Van der Grinten/Dortmond 2013, nr. 212. 
216 Zie in dit verband HR 10 maart 1995, NJ 1995, 595 (Janssen Pers). 
217 Zie in dit verband Asser/Van Solinge & Nieuw Weme 2-IIa 2013/200.  
218 Zie HR 20 oktober 1989, NJ 1990, 308, m.nt. Maeijer (Ellem Beheer).  
219 Anders Lennarts (oratie Utrecht) 2006, p. 12-13 en Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 80-81. 
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(v) In het licht van de dogmatische perceptie van het direct extern werkende uit-
keringsbesluit rijst de vraag of de betaalbaarstelling, als uitvoeringshandeling, 
dient te worden beschouwd als een vertegenwoordigingshandeling. Hét  
vertrekpunt bij de beantwoording van deze vraag is het gegeven dat de ven-
nootschap reeds door de AV bij besluit is vertegenwoordigd.220  

 
 Het rechtsgevolg van het uitkeringsbesluit was het ontstaan van een opeisbare 

vordering voor de aandeelhouders, waarmee de besluitvormingsfase was  
afgerond. Het uitkeringstraject was nog niet afgerond, want de aandeelhouders 
hadden nog geen rode cent ontvangen. Zij hadden uitsluitend een claim op de 
vennootschap ter hoogte van hun deel in de jaarwinst. Het uitkeringsbesluit 
riep naar mijn mening de plicht in het leven voor de vennootschap om tot  
betaalbaarstelling over te gaan. Zie in vergelijkbare zin Winter, die in zijn  
dissertatie het volgende stelt: 'De uitkering is door het besluit verplicht. De  
curator zal daarom het uitkeringsbesluit moeten aantasten.'221 Nu de vennoot-
schap reeds was vertegenwoordigd bij AV-besluit betrof de betaalbaarstelling 
louter een functionele verplichting. Het maakte daarom niet uit wie namens de 
vennootschap de betaling verrichtte.222 In theorie kon iedereen, die over de 
bankrekening van de vennootschap kon beschikken, als uitvoerder het dividend 
aan de aandeelhouders betaalbaar stellen.223 

 
 De bestuurder voldeed slechts aan een functionele verplichting voortvloeiende 

uit het direct extern werkende uitkeringsbesluit. De bestuurder acteerde in dit 
geval als uitvoerder van het uitkeringsbesluit en niet als bestuurder in de zin 
van artikel 2:240 BW, omdat de vennootschap reeds was vertegenwoordigd bij 
AV-besluit. In deze zin maakte het niet uit of de bestuurder die het dividend 
betaalbaar stelde vertegenwoordigingsbevoegd was. 

 
 In het hypothetische geval dat het bestuur, als gevolg van de ontwikkelingen na 

sluiting van het boekjaar, weigerde tot betaalbaarstelling van het dividend over 
te gaan, was het niet ondenkbaar dat een groot-aandeelhouder de financiële 
administratie verzocht om de betaling te verrichten. Nu in dit geval niet de  
bestuurder maar een medewerker van de financiële administratie, die kon  
beschikken over de bankrekening van de vennootschap, de betaling had ver-
richt, kon de bestuurder mijns inziens niet aansprakelijk worden gehouden.224 
De bestuurder behoefde immers niet per se zelf de betaling te verrichten. 

                                                        
220 Indien de AV een uitkeringsbesluit neemt, behelst dit een wettelijke beperking van de vertegenwoor-

digingsbevoegd van het bestuur in de zin van artikel 2:240 lid 1 BW.  
221 Zie Winter (diss. Groningen) 1992, p. 236. Anders Rapport-De Kluiver e.a. 2004, p. 80-81 en  

Wessels 2010, nr. 3301. Vgl. Barneveld (diss. Amsterdam UvA) 2014, p. 442-444 en De Weijs & 
Barneveld 2010, paragraaf 3.2, over de dividenduitkeringen en de faillissementspauliana. 

222 Anders Stokkermans 2014, paragraaf 6.1, waarin hij stelt dat de betaalbaarstelling binnen de  
bestuurstaak valt. 

223  Mijns inziens kan worden gesteld dat zélfs de aandeelhouders binnen orgaanverband bevoegd waren 
om tot betaalbaarstelling van het dividend over te gaan. Deze zienswijze past bij het wettelijk  
uitgangspunt 'uitkeren' van artikel 2:216 lid 1 (O)BW en de perceptie van het dividendbesluit. 

224 Zie in dit verband HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 (Nimox). Nu de medewerker van de financi-
ele administratie noch de bestuurder aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het betaalbaar  
stellen van het dividend komt de aandeelhoudersaansprakelijkheid in beeld. De aandeelhouder die 
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 De feitelijke betaalbaarstelling van het dividend door de bestuurder viel mijns 
inziens niet te beschouwen als een vertegenwoordigingshandeling, maar louter 
als een functionele uitvoeringshandeling; het uitdragen van een besluit waar de 
vertegenwoordiging al in zit.225 Naar mijn idee behoefde geen enkele verte-
genwoordigingshandeling te worden gesteld om de uitkering te kunnen doen. 
Voor zover men al zou willen aannemen dat de betaalbaarstelling wél een  
vertegenwoordiginghandeling behelsde, handelde degene die het dividend  
betaalbaar stelde mijns inziens op basis van een algemene volmacht, welke lag 
besloten in het direct extern werkende uitkeringsbesluit.226 Deze gedachtegang 
ontleen ik aan het arrest Utrechts Monumentenfonds waar de Hoge Raad in een 
bestuursbesluit tot aanvaarding van een aanbod een opdracht en volmacht 
leest.227 Als gezegd, dit is een wankelmoedige zienswijze van de Hoge Raad, 
maar kan hier als bijkomend argument worden gebruikt.228  

 
(a) de situatie dat het wettelijk uitgangspunt van artikel 2:216 lid 1 (O)BW onver-
kort gold  
Naar het wettelijke uitgangspunt kwam de winst ex artikel 2:216 lid 1 (O)BW de 
aandeelhouders en niet een vennootschapsorgaan rechtsreeks ten goede; hiervoor 
aangeduid als wettelijke winstbestemming.229 Ingevolge artikel 2:216 lid 3 (O)BW 
geschiedde uitkering van winst na vaststelling van de jaarrekening waaruit bleek dat 
zij geoorloofd was. In het besluit tot vaststelling van de jaarrekening lees ik tevens 
een impliciet direct extern werkend besluit tot uitkering van de jaarwinst.230 De  
externe component van het impliciet genomen uitkeringsbesluit lag besloten in het 
feit dat de AV als orgaan van de vennootschap de jaarrekening, waaruit de in het 
afgelopen boekjaar behaalde winst bleek, vaststelde (goedkeurde) en daarmee een 
opeisbare vordering voor de aandeelhouder(s) tot betaling van hun deel in de jaar-
winst in het leven riep.231 Een individuele aandeelhouder kon, voor zover aan de 
balanstest was voldaan, zijn deel van de vastgestelde jaarwinst onmiddellijk opeisen.  
 
 

                                                                                                                                  
wist of behoorde te weten dat door het nemen van het uitkeringsbesluit een tekort bij de vennoot-
schap zou ontstaan waardoor crediteuren zouden worden benadeeld, handelt onrechtmatig. Zie meer 
uitgebreid paragraaf 6.2. 

225 Anders Van der Sangen 2013, paragraaf 4.3, waarin hij de betaalbaarstelling lijkt te kwalificeren als 
een vertegenwoordigingshandeling van het bestuur. Zie ook Lennarts (oratie Utrecht) 2006, p. 12-13, 
voetnoot 40 en 42, waarin zij stelt dat het bestuursbesluit tot betaalbaarstelling gekwalificeerd dient 
te worden als een besluit met indirect externe werking. Hiermee kwalificeert zij de betaalbaarstelling 
als een vertegenwoordigingshandeling. Zie ook Stokkermans 2014, paragraaf 6.1, waarin hij het  
uitkeringsbesluit van de AV kwalificeert als een indirect extern werkend besluit, omdat de betaal-
baarstelling naar zijn mening binnen de bestuurstaak valt. 

226 Artikel 3:61 lid 1 BW jo. 3:37 lid 1 BW.  
227  Zie HR 19 oktober 2001, JOR 2002/1, r.o. 3.4.4 (Utrechts Monumentenfonds). 
228  Anders dan bij het arrest Utrechts Monumentenfonds gaat het bij betaalbaar stellen van dividend niet 

om een eigendomsoverdracht van een onroerende zaak waarvoor een notariële akte is vereist. In deze 
zin is de betaalbaarstelling te beschouwen als een meer zuivere uitvoeringshandeling. Zie meer  
uitgebreid over het arrest Utrechts Monumentenfonds paragraaf 5.4.3.1 onder i.  

229  Zie meer uitgebreid paragraaf 5.2.  
230  Vgl. Winter (diss. Groningen) 1992, p. 236. 
231 Zie Van der Heijden/Van der Grinten 1992, nr. 333.1.  
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Het uitkeringstraject bestond in dit geval uit twee fasen, te weten: (i) de besluitvor-
mingsfase; en (ii) de uitvoeringsfase. De besluitvormingsfase zag er als volgt uit. De 
aandeelhouders handelend binnen orgaanverband namen een besluit tot vaststelling 
van de jaarrekening, inhoudende een impliciet direct extern werkend besluit tot  
uitkering van de jaarwinst, met als rechtsgevolg het ontstaan van een opeisbare  
vordering voor de aandeelhouders buiten orgaanverband op de vennootschap. Nu op 
de vennootschap de plicht rustte om tot betaalbaarstelling van het dividend over te 
gaan, diende nog een uitvoeringshandeling plaats te vinden. Deze uitvoerings-
handeling had, behoudens een beroep op verrekening door de vennootschap of haar 
aandeelhouders, doorgaans de vorm van een daadwerkelijke uitkering van het  
dividend. Het rechtsgevolg van het betaalbaar stellen was het tenietgaan van de  
opeisbare vordering van de aandeelhouders op de vennootschap. Na het betaalbaar 
stellen van het dividend aan de aandeelhouders was het uitkeringstraject afgerond. 
 
(b) de situatie waarin statutair werd afgeweken van het wettelijk uitgangspunt 
In het gros van de gevallen bepaalde de statuten dat de winst ter beschikking stond 
van de AV. De AV kon in dit geval tot reservering of uitkering van de winst beslui-
ten. Voorafgaand aan het direct extern werkende uitkeringsbesluit nam het bestuur 
of de AV het voortouw tot het doen van de dividenduitkering. Bij de jaarlijkse divi-
denduitkering initieerde het bestuur de dividenduitkering door bij de opgemaakte 
jaarrekening, waaruit de voor uikering vatbare winst bleek,232 een voorstel tot winst-
bestemming toe te voegen233. In geval van een tussentijdse dividenduitkering initi-
eerde normaal gesproken de AV.234 
 
Het uitkeringstraject bestond in dit geval uit drie onderdelen, te weten: (i) het  
bestuur of de AV nam het initiatief tot het doen van een dividenduitkering, het voor-
stel tot winstbestemming; (ii) de besluitvormingsfase; en (iii) de uitvoeringsfase. 
Nadat het bestuur of de AV het initiatief tot het doen van een dividenduitkering had 
genomen, namen de aandeelhouders binnen orgaanverband, rekening houdend met 
ontwikkelingen na sluiting van het boekjaar, nadat het bestuur in de gelegenheid was 
gesteld om van zijn raadgevende stem gebruik te maken,235 een direct extern wer-
kend uitkeringsbesluit op basis van de laatst vastgestelde jaarrekening. Het rechts-
gevolg van het uitkeringsbesluit was het ontstaan van een opeisbare vordering voor 
de aandeelhouders op de vennootschap. Nu op de vennootschap de plicht rustte om 
tot betaalbaarstelling van het dividend over te gaan, diende nog een uitvoeringshan-
deling plaats te vinden. Deze uitvoeringshandeling had, behoudens een beroep op 
verrekening door de vennootschap of haar aandeelhouders, doorgaans de vorm van 
een daadwerkelijke uitkering van het dividend aan de aandeelhouders. Het rechts-
gevolg van het betaalbaar stellen was het tenietgaan van de opeisbare vordering van 
de aandeelhouders op de vennootschap. Na het betaalbaar stellen van het dividend 
was het uitkering-straject afgerond. 

                                                        
232 Artikel 2:210 lid 1 jo. 2:216 lid 3 (O)BW. 
233 Artikel 2:392 lid 1 sub c en 2:362 lid 2 (O)BW. 
234 Ik acht het niet onwaarschijnlijk dat toch een bestuurder het initiatief neemt tot een tussentijdse uitke-

ring. Denkbaar is het geval waarin een BV in concernverband uitsluitend gericht is op het ontvangen 
van dividenden en dit vervolgens, met aftrek van de administratiekosten, onder haar aandeelhouders 
verdeelt. 

235 Artikel 2:227 lid 4 (O)BW. 
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5.5 Conclusie 
 
De besluiten van de algemene vergadering tot vaststelling van de jaarrekening  
inhoudende een impliciet uitkeringsbesluit (onverkorte toepassing van artikel 2:216 
lid 1 (O)BW) en het uitkeringsbesluit (statutaire afwijking van artikel 2:216 lid 1 
(O)BW) dienden, onder het recht van vóór 1 oktober 2012, naar hun karakter (doel 
en strekking236) te worden beschouwd als direct extern werkende besluiten. Het uit-
keringsbesluit bevatte naast interne wilsvorming ook vertegenwoordiging. Met het 
besluit van de algemene vergadering werd tevens de rechtspositie van de aandeel-
houders nader bepaald, zonder dat een aparte vertegenwoordigingshandeling viel 
aan te wijzen. In de woorden van Van der Heijden: 'geen handeling, als naar buiten 
blijkende werkzaamheid, valt aan te wijzen.'237 Het uitkeringsbesluit behelsde de wil 
van de BV bij monde van de algemene vergadering tot uitkering van dividend én het 
doen ontstaan van een opeisbare vordering van aandeelhouders ten opzichte van de 
vennootschap, tot betaling van hun deel in de winst. Deze kwalificatie sloot aan bij 
het wettelijk uitgangspunt 'uitkeren' van artikel 2:216 lid 1 (O)BW. 
 
Het uitkeringsbesluit dient mijns inziens te worden beschouwd als hét schoolvoor-
beeld van een direct extern werkend besluit. Nu de aandeelhouders buiten orgaan-
verband en de aandeelhouders binnen orgaanverband tijdens de AV waren verenigd 
in dezelfde persoon, waren de aandeelhouders buiten orgaanverband als begunstigde 
meteen op de hoogte van het genomen uitkeringsbesluit. Het vaak genoemde voor-
beeld van het besluit tot benoeming van een bestuurder was mijns inziens minder 
zuiver, omdat de bestuurder ten tijde van het nemen van het benoemingsbesluit vaak 
niet aanwezig was en nog door middel van een bodehandeling op de hoogte moest 
worden gebracht van de inhoud van het genomen besluit.  
 
In het volgende hoofdstuk wordt bezien hoe met deze dogmatische perceptie van het 
uitkeringsbesluit werd omgesprongen in de rechtspraak. 
 
 

                                                        
236  Zie in dit verband paragraaf 5.4.3.2. 
237 Zie Van der Heijden 1936 (ii), p. 153. 
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Hoofdstuk 6 
HET DIRECT EXTERN WERKENDE UITKERINGS-
BESLUIT EN DE RECHTSPRAKTIJK* 
 
 
 
6.1 Inleiding 
 
Uit hoofdstuk 5 is gebleken dat onder het recht van vóór 1 oktober 2012 het uitke-
ringsbesluit van de AV naar zijn aard gekwalificeerd diende te worden als een  
zuiver direct extern werkend besluit. Jurisprudentieonderzoek van voor de arresten  
Nimox en Reinders Didam heeft weinig gevallen doen blijken waarin bestuurders 
door een curator of anderszins aansprakelijk werden gesteld voor het uitvoeren van 
een geldig genomen dividendbesluit.1 De uitspraken inzake Nimox en Reinders  
Didam hadden een schokkend effect voor de dogmatiek, omdat de Hoge Raad  
oordeelde dat bestuurdersaansprakelijkheid kon ontstaan terwijl een uitkering bleef 
binnen de uit de laatst vastgestelde jaarrekening blijkende vrije ruimte.2 Daarvoor 
werd immers aangenomen dat bestuurders, vanuit hun rol in het uitkeringstraject 
bezien, niet aansprakelijk konden zijn wanneer de AV had besloten tot een divi-
denduitkering. Het betaalbaar stellen van het dividend was, als gezegd, louter een 
functionele uitvoeringshandeling die voortvloeide uit en volgde op het afgeronde 
dividend-besluit.3 
 
De kwestie rondom de toelaatbaarheid van een dividenduitkering werd niet meer 
louter geplaatst in de sleutel van artikel 2:216 (O)BW. Het doorstaan van de balans-
test van artikel 2:216 lid 2 (O)BW betekende niet zonder meer dat de dividend-
uitkering geoorloofd was.4 Zie in dit verband rechtsoverweging 4.3 van de rechtbank 
Amsterdam: '(...) Voorts dienen de bepalingen van het Nederlandse kapitaal-
beschermingsrecht uit hun aard restrictief te worden geïnterpreteerd. Het kapitaal-
beschermingsrecht heeft allerminst de pretentie een waterdichte bescherming van de 
belangen van crediteuren te zijn. Het biedt slechts een zekere basisbescherming die 
wordt aangevuld met zorgvuldigheidsnormen voor de aandeelhouders en bestuur-
ders, (...). Die zorgvuldigheidsnormen worden met aansprakelijkheid gesanctio-
neerd en vormen aldus het vangnet voor ontoelaatbare benadeling van crediteuren 
waarvoor het kapitaalbeschermingsrecht geen oplossing biedt. Bij de beoordeling 

                                                        
*  Auteur: Raymond Canisius. 
1 In dit verband wijs ik kort op de volgende uitspraken, welke weliswaar overeenkomsten vertonen met 

het arrest Reinders Didam maar waar sprake was van een uitkeringsbesluit in strijd met wet of statu-
ten: Rb. Rotterdam 24 januari 2002, JOR 2002/5; Rb. Amsterdam 29 november 2000, JOR 2001/79; 
en Rb. Rotterdam 15 april 1999, JOR 1999/168 (Onnekink BV). Zie voor een zaak die verwantschap 
vertoont met Reinders Didam het arrest Drooge q.q./Van Heek (Hof Arnhem 22 januari 1986, NJ 
1986, 476), zie over deze uitspraak paragraaf 5.4.4. 

2 Zie HR 8 november 1991, NJ 1992, 174, r.o. 3.3.1 (Nimox) en Hof Arnhem 19 februari 2002, LJN 
AD9640, JOR 2002/56 (Reinders Didam). 

3  Zie in dit verband paragraaf 5.4.4, algemene opmerkingen voorafgaande aan de behandeling van de 
uitkeringstrajecten onder v. 

4 Zie in dit verband HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 (Nimox) en Rb. Dordrecht 20 januari 1993, 
NJ 1996, 295. 
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van de vraag of de bestreden besluiten tot dividenduitkering voldoen aan de eisen 
van artikel 2:216 BW dient dus te worden uitgegaan van de cijfers die blijken uit de 
vastgestelde jaarrekening.'5 In dit hoofdstuk wordt bezien of, en zo ja aan welke met 
aansprakelijkheid bestrafte zorgvuldigheidsnorm, een bestuurder bij het doen van 
een dividenduitkering onder het recht van vóór 1 oktober 2012 was onderworpen.  
 
In veel BV's is sprake van een vermenging van rollen. De bestuurder van dit type 
BV is naast bestuurder tevens (vaak groot- of zelfs enig) aandeelhouder.6 De natuur-
lijke persoon dient in dit geval te acteren in twee hoedanigheden, welke hoedanig-
heden vaak tegenstrijdige belangen opleveren. Boschma merkt in dit verband het 
volgende op: '(...) de vennootschap heeft een eigen belang dat kan worden onder-
scheiden van dat van haar enig aandeelhouder. Het bestuur dient bij zijn taakuitoe-
fening het eigen belang van de eenpersoonsvennootschap te behartigen en zal het 
belang van de enig aandeelhouder als één van de deelbelangen in zijn oordeels-
vorming betrekken. Indien de bestuurder tevens enig aandeelhouder is, bestaat het 
gevaar dat er geen evenwichtige belangenafweging plaats heeft omdat hij zich met 
het aandeelhoudersbelang identificeert. Het hier gesignaleerde gevaar bestaat 
eveneens in de meerpersoons vennootschap, indien de personen van de bestuurders 
samenvallen met die van de aandeelhouders.'7 Gesteld kan worden dat een bestuur-
der die tevens aandeelhouder is een direct eigen belang heeft bij een dividenduit-
kering.8 In dit verband wijs ik op Raaijmakers en Van der Sangen die stellen dat de 
BV voor de DGA een hoog instrumenteel karakter heeft en dat de DGA om die  
reden zijn eigendommelijk belang in de onderneming deugdelijk beschermd wil 
zien.9 Uit rechtspraak blijkt dat de vermenging van rollen in beginsel geen reden is 
om het bestuurshandelen te onderwerpen aan een strengere zorgvuldigheidsnorm.10 
 
Het arrest Reinders Didam is te beschouwen als hét startschot voor een trend in de 
lagere rechtspraak waarin bestuurders aansprakelijk werden gesteld voor hun rol 
binnen het uitkeringstraject, terwijl een dividenduitkering achteraf feitelijk niet 
bleek te kunnen.11 Het arrest Nimox heeft hiertoe een aanzet gegeven, omdat de  

                                                        
5 Zie Rb. Amsterdam 21 april 2010, JOR 2011/1, LJN BO0392, r.o. 4.3 (Kemp q.q./Idee BV). 
6 Zie bijvoorbeeld <http://www.elsevierfiscaal.nl/fiscaal-actueel/themas/dga>, waaruit volgt dat circa 

een op de vijf ondernemers DGA is. 
7 Zie Boschma (diss. Groningen) 1997, p. 89.  
8 Zie in dit verband paragraaf 2.3. 
9 Zie Raaijmakers & Van der Sangen 2011 (i), p. 91. 
10 Zie Boschma (diss. Groningen) 1997, p. 130-131. Zie ook HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286 

(Beklamel). Het feit dat de bestuurder tevens enig aandeelhouder was, was in deze zaak geen reden 
om het bestuurshandelen te onderwerpen aan een strengere zorgvuldigheidsnorm. Zie ook HR 20  
oktober 1989, NJ 1990, 308, m.nt. Maeijer (Ellem Beheer), waar de annotator het volgende opmerkt: 
'In zijn rechtlijnige beslissing abstraheert de HR duidelijk van de omstandigheid dat er verstrenge-
ling aanwezig was van de belangen van de (…) aandeelhouders en die van de directeur (...).' Vgl. 
HR 10 juni 1994, TVVS 1994, 116 (Romme), waarin de Hoge Raad het zonder meer leggen van  
gehele bewijslast op de bestuurder/enig aandeelhouder afwijst. 

11 Zie in dit verband de volgende passage uit de brief van de commissie vennootschapsrecht d.d. 10 mei 
2012: 'Voorts wordt er aan voorbij gezien dat juist ook in de lagere rechtspraak (en – dus – reeds 
onder het bestaande recht) ter bescherming van crediteuren, kritisch wordt getoetst of uitkeringen 
verantwoord zijn gedaan (zie bijv. Rb Amsterdam 21 april 2010, JOR 2011/1 en Rb. Almelo 2  
februari 2011, RO 2011/36), en dat onder omstandigheden ook bestuurders aansprakelijk kunnen 
worden gehouden als zij daaraan meewerken.' 
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Hoge Raad hierin aandacht besteedt aan potentiële bestuurdersaansprakelijkheid op 
grond van onrechtmatige daad voor ontoelaatbare dividenduitkeringen. In dit hoofd-
stuk analyseer ik allereerst de arresten Nimox en Reinders Didam (paragraaf 6.2). 
Nadat duidelijk is geworden hoe mijns inziens de aansprakelijkheid in het arrest 
Reinders Didam wordt geconstrueerd, onderwerp ik ook de rechtspraak van na dit 
arrest aan een nadere analyse (paragraaf 6.3). Deze paragraaf wordt afgesloten met 
een conclusie (paragraaf 6.4).  
 
6.2 Nimox en Reinders Didam 
 
6.2.1 Nimox 
 
De casus van het arrest Nimox luidt, voor zover relevant, als volgt. Nimox NV 
(hierna: 'Nimox') was enig aandeelhouder van Auditrade BV (hierna: 'Auditrade'). 
Auditrade handelde in HiFi-apparatuur en zag zich sinds het begin van de jaren  
tachtig geconfronteerd met een teruglopende markt. In de AV van Auditrade werd 
op 20 december 1983 besloten tot een dividenduitkering ad fl. 1.124.000,-, die  
praktisch alle reserves deed verdwijnen. Er bestond nog een oude schuld van  
Auditrade aan Nimox ad fl. 376.000,-. Beide vorderingen resulteerden in een vorde-
ring van Nimox op Auditrade ad fl. 1.500.000,-. Het dividend werd niet uitbetaald, 
maar de totale vordering van Nimox op Auditrade werd omgezet in een geldlening 
van Nimox aan Auditrade, welke in tien jaarlijkse termijnen zou worden afgelost. In 
de loop van 1984 raakte Auditrade in deconfiture, hetgeen na aanvraag van sursean-
ce van betaling uiteindelijk leidde tot het faillissement van Auditrade. Voorafgaand 
aan de surseance van betaling (juni 1984) verkocht en cedeerde Nimox haar vorde-
ring uit geldlening op Auditrade aan NMB-Heller Factoring NV (hierna:  
'NMB-Heller'). Zie voor een schematische weergave van de casus figuur 1. 
 

 
Figuur 1: casus Nimox 

 
De curator van Auditrade stelde Nimox als enig aandeelhouder uit hoofde van 
onrechtmatige daad aansprakelijk voor het nemen van het dividendbesluit en de  
cessie van haar vordering op Auditrade aan NMB-Heller. De Hoge Raad heeft  
bepaald dat een door de aandeelhouders geldig genomen uitkeringsbesluit onrecht-
matig kan zijn tegenover andere crediteuren, indien de aandeelhouders ernstig reke-
ning ermee hadden moeten houden dat door de dividenduitkering een tekort bij de 
vennootschap zou ontstaan waardoor crediteuren zouden worden benadeeld.12 Aan 
                                                        
12 Zie HR 8 november 1991, NJ 1992, 174, r.o. 3.3.1 en 3.3.2 (Nimox). Zie meer uitgebreid over het 

arrest Nimox Olaerts (diss. Maastricht) 2007, p. 206-207 en 215-216. Vgl. Schoonbrood-Wessels 
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de omstandigheid dat Nimox enig aandeelhouder was wordt veel gewicht toege-
kend.13 Zie in dit verband rechtsoverweging 3.3.3: '(...) Opmerking verdient nog dat 
ook indien het besluit als zodanig een aan Auditrade toe te rekenen onrechtmatige 
daad zou zijn, zulks geenszins zou uitsluiten dat het tot stand brengen van het besluit 
door de enig aandeelhouder onrechtmatig was tegenover de schuldeisers van de 
vennootschap.' [Onderstr. RC]14 
 
Naast het oordeel van de Hoge Raad over de aandeelhoudersaansprakelijkheid van 
Nimox op grond van onrechtmatige daad heeft de Hoge Raad ook aandacht besteed 
aan potentiële bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad.15 De 
Hoge Raad oordeelde dat het uitvoeren van het dividendbesluit aanleiding kan zijn 
voor aansprakelijkheid van bestuurders uit hoofde van onrechtmatige daad. Zie in 
dit verband rechtsoverweging 3.3.1: 'Ook indien van de geldigheid van het besluit 
als zodanig moet worden uitgegaan bij gebreke van vernietiging bij rechterlijk von-
nis op de voet van art. 2:11 BW, volgt hieruit niet dat uitvoering van het besluit te-
genover derden zoals schuldeisers van de vennootschap niet onrechtmatig kan zijn 
(...).'16 [Onderstr. RC] Het feit dat de Hoge Raad het mogelijk acht om bestuurders 
op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk te stellen voor het betaalbaar stellen 
van het dividend aan de aandeelhouders druist in tegen de perceptie van het direct 
extern werkende uitkeringsbesluit.17 Een bestuurder heeft geen rol van doorslagge-
vende betekenis in de besluitvormingsfase en stelt, ter completering van het uitke-
ringstraject, het dividend enkel betaalbaar.18 
 
In strijd met de geopende mogelijkheid tot bestuurdersaansprakelijk op grond van 
onrechtmatige daad lijkt de Hoge Raad later, in rechtsoverweging 3.3.3, te  
benadrukken dat het uitkeringsbesluit direct externe werking heeft: '(...) De klacht 
miskent de gedachtengang van rechtbank en hof. De rechtbank heeft in r.o. 22 van 
haar vonnis vooropgesteld dat het besluit niet slechts "een intern-
vennootschappelijke rechtshandeling" is geweest, maar "tevens een externe rechts-
handeling, bestaande in de toekenning aan Nimox van een vordering op Auditrade" 
en dat het "als externe handeling bezien" een onrechtmatige daad kan opleveren. In 
het vervolgens door de rechtbank overwogene ligt besloten dat zij het besluit als 
"externe rechtshandeling" als een onrechtmatige daad van Auditrade heeft  

                                                                                                                                  
(diss. Nijmegen) 1993, p. 909-918, waar zij onder andere de zaak Rb. Almelo 2 november 1977 
(Kranenburg q.q./Wessels Vastgoed Rijssen BV) (niet gepubliceerd) behandelt. Deze zaak vertoont 
in een aantal opzichten verwantschap met de Nimox-casus. Schoonbrood-Wessels stelt op pagina 918 
dat: 'Uit de overwegingen van de rechtbank kan worden afgeleid dat de holding eind 1974 wist, 
althans behoorde te weten dat er een aanzienlijke kans bestond dat Heka (na de terugbetaling op 
aandelen) haar crediteuren in de toekomst niet geheel zou kunnen voldoen.'  

13 HR 8 november 1991, NJ 1992, 174, conclusie A-G Koopmans onder 5 (Nimox), waar hij stelt: 'En 
wat de bijzondere omstandigheden betreft, zij zijn naar het klaarblijke oordeel van het hof daarin  
gelegen dat Nimox enig aandeelhouder was (zie eindarrest, r.o. 2.2-2.3). Vgl. HR 25 sept. 1981, NJ 
1982, 443 (Osby), waaraan aan die omstandigheid eveneens veel gewicht wordt toegekend.' 

14 Zie HR 8 november 1991, NJ 1992, 174, r.o. 3.3.3 (Nimox). 
15 In vergelijkbare zin Barneveld (diss. UvA Amsterdam) 2014, p. 418-419. 
16 Zie HR 8 november 1991, NJ 1992, 174, r.o. 3.3.1 (Nimox). 
17 Vgl. Hof Arnhem 22 januari 1986, NJ 1986, 476 (Drooge q.q./Van Heek), zie over deze uitspraak 

paragraaf 5.4.4. 
18 Zie meer uitgebreid paragraaf 5.4.4. 
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beschouwd. Hiermee heeft het hof zich kennelijk verenigd. (...).'19 [Onderstr. RC] De 
Hoge Raad maakt wat betreft de potentiële bestuurdersaansprakelijkheid mijns  
inziens een lastig te verklaren tournure door enerzijds bestuurdersaansprakelijkheid 
voor het uitvoeren van het dividendbesluit mogelijk te achten en anderzijds juist de 
direct externe werking van het uitkeringsbesluit te benadrukken.20 
 
6.2.2 Reinders Didam 
 
Dat een curator een bestuurder aansprakelijk kon stellen voor het uitvoeren van een 
geldig genomen dividendbesluit is mede op grond van het arrest Nimox te verklaren. 
De Hoge Raad achtte het in dit arrest mogelijk om een bestuurder ex artikel 6:162 
BW aansprakelijk te stellen voor het betaalbaar stellen van het dividend. De vraag 
rijst of een curator een bestuurder ook aansprakelijk kon stellen voor het uitvoering 
geven aan een geldig genomen dividendbesluit op basis van kennelijk onbehoorlijke 
taakvervulling ex artikel 2:248 lid 1 BW. Een bevestigend antwoord kan worden 
gevonden in het arrest Van Essen q.q./Aalbrecht en Looman. In dit arrest heeft de 
Hoge Raad bepaald dat een curator op grond van hetzelfde feitencomplex naast een 
actie uit onrechtmatige daad tevens een vordering uit hoofde van artikel 2:248 lid 1 
BW kan instellen.21 De rechtbank Rotterdam oordeelde twee jaar later inzake Onne-
kink BV dat: '(...) het uitvoeren van het besluit van de algemene vergadering van 
aandeelhouders tot tussentijdse winstuitkering kan worden aangemerkt als kennelij-
ke onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur (...).'22 Van deze onjuiste moge-
lijkheid lijkt de curator in het arrest Reinders Didam gebruik gemaakt te hebben.23 
 
6.2.2.1 De feiten  
 
De casus van het arrest Reinders Didam luidt, voor zover relevant, als volgt.  
Reinders Didam Beheer BV (hierna: 'RDB') is enig aandeelhouder en bestuurder van 
Loodgieters- en Installatiebedrijf Reinders BV (hierna: 'LIR'). Enig bestuurder van 
RDB is Reinders. Reinders was als bestuurder van RDB vertegenwoordigingsbe-
voegd om op de aandelen in LIR te stemmen. Let wel, Reinders stemde aldus na-
mens RDB als aandeelhouder. De aandelen van RDB werden gehouden door de 
Stichting Administratiekantoor Aandelen Reinders Didam Beheer (hierna: 'STAK'), 
waarvan Reinders ook bestuurder is. De certificaten werden gehouden door Rein-
ders. Deze procedure kan tot verwarring leiden als de verschillende rollen niet 
scherp worden onderscheiden. Zie figuur 2 voor een schematisch weergave van de 
casus. 

                                                        
19 Zie HR 8 november 1991, NJ 1992, 174, r.o. 3.3.3 (Nimox). 
20 Zie meer uitgebreid paragraaf 5.4.4. 
21 Zie HR 30 mei 1997, NJ 1997, 663, r.o. 3.4, m.nt. Maeijer (Van Essen q.q./Aalbrecht en Looman), 

waar de annotator benadrukt dat men de verschillen tussen een vordering op grond van artikel 2:248 
BW en die op grond van artikel 6:162 BW in het oog dient te houden. 

22 Zie Rb. Rotterdam 15 april 1999, JOR 1999/168, r.o. 7.2.2 (Onnekink BV). 
23  Zie Hof Arnhem 19 februari 2002, LJN AD9640, JOR 2002/56 (Reinders Didam). 
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Figuur 2: casus Reinders Didam 

 
LIR heeft in opdracht van RDB werkzaamheden verricht, welke eind 1995 resul-
teerden in een vordering van LIR op RDB ad fl. 831.563, 55. Eind 1995, begin 1996 
hebben zich bij LIR betalingsmoeilijkheden voorgedaan. Desondanks heeft RDB als 
enig aandeelhouder van LIR op 4 april 1996 het besluit genomen een bedrag van fl. 
950.000,- als dividend uit te keren. Bij het nemen van het dividendbesluit zijn LIR, 
RDB en Reinders geadviseerd door een accountant.24 Het AV-besluit is in de notu-
len als volgt geformuleerd: 'met inachtneming van het over 1995 behaalde positieve 
resultaat van f 241.183,--, ten titel van dividend een bedrag van f 950.000,-- uit te 
keren aan de aandeelhouder. Betaling van dit bedrag zal plaatsvinden door ver-
rekening in rekening courant.'25 RDB heeft met het nemen van dit uitkeringsbesluit 
een verrekeningsmogelijkheid gecreëerd. De uit 1995 daterende vordering van LIR 
op RDB is tenietgegaan door verrekening in rekening-courant met de ontstane divi-
dendvordering. Door de dividenduitkering is de balanspositie van LIR ernstig  
verslechterd. Op 26 juli 1996 heeft de bank de noodzakelijke uitbreiding van de  
kredietfaciliteit geweigerd. Nog geen maand later gaat LIR failliet. RDB als  
bestuurder van LIR en Reinders als bestuurder van RDB worden door de curator 
aansprakelijk gesteld op grond van artikel 2:248 BW respectievelijk artikel 2:248 
BW jo. 2:11 BW.  
 
 
 
 

                                                        
24  Zie HR 9 juli 2010, JOR 2010/294, r.o. 3.1 (Reinders Didam II). 
25 Zie Hof Arnhem 19 februari 2002, LJN AD9640, JOR 2002/56, r.o. 5.3 (Reinders Didam). 
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6.2.2.2 Het verloop van de procedure  
 
De rechtbank heeft bij vonnis van 24 februari 2000 overwogen dat het bestuur van 
LIR niet voldaan heeft aan haar verplichting om de jaarrekening tijdig te deponeren. 
Als gevolg hiervan heeft RDB ex artikel 2:248 lid 2 BW zijn taak onweerlegbaar 
onbehoorlijk vervuld.26 Naast dit onweerlegbare vermoeden heeft de rechtbank uit 
de gang van zaken rondom de dividenduitkering afgeleid dat voor het overige ook 
sprake is van onbehoorlijke taakvervulling in de zin van artikel 2:248 lid 1 BW.27 
RDB en Reinders hebben niets gesteld of aangeboden om te bewijzen dat de  
onbehoorlijke taakvervulling geen belangrijke oorzaak van het faillissement vormt.28 
Bij vonnis van 21 december 2000 heeft de rechtbank RDB op grond van artikel 
2:248 BW en Reinders ex artikel 2:11 BW hoofdelijk veroordeeld tot betaling van 
het boedeltekort ad fl. 1.389.872,40 aan de curator.29  
 
RDB en Reinders zijn tegen dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het hof  
Arnhem. Het hof heeft bij arrest van 19 februari 2002 de vonnissen van de rechtbank 
bekrachtigd en geoordeeld dat de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belang-
rijke oorzaak van het faillissement van LIR is. De door RDB en Reinders aan-
gevoerde omstandigheden brengen daarin geen wijziging. Dat de verkoop van LIR 
niet doorging, had volgens het hof geen faillissement behoeven te betekenen indien 
de bank krediet was blijven geven. Daarnaast waren de gezondheidstoestand van 
Reinders en het aan RDB verweten mismanagement factoren, die reeds sedert 1993 
een rol speelden en al veel eerder om een voor LIR passende oplossing vroegen.30  
 
Voor een goed begrip van de zaak citeer ik de twee belangrijkste rechtsoverwegin-
gen van het hof: 
(i) rechtsoverweging 5.4: 'Wil er sprake zijn van een kennelijk onbehoorlijke taak-
vervulling door het bestuur in de zin van artikel 2:248 BW, dan is vereist dat geen 
redelijk denkend bestuur onder dezelfde omstandigheden tot een dergelijke praktijk 
komt (zie recent HR 8 juni 2001, NJ 2001,454 en HR 26 oktober 2001, RvdW 2001, 
166). 
Het is ingevolge artikel 18 van de statuten van LIR de algemene vergadering van 
aandeelhouders, dus in dit geval RDB, die bepaalt of de voor uitkering vatbare 
winst aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Een daarop gericht besluit kan niet 
zonder meer aan het bestuur [Toev. RC: naar ik aanneem van LIR] worden toe-
gerekend. 
Ook indien van de geldigheid van het dividendbesluit als zodanig moet worden uit-
gegaan, volgt daaruit niet dat de uitvoering van dat besluit tegenover derden zoals 
schuldeisers van de vennootschap niet onrechtmatig kan zijn (zie HR 8 november 
1991, NJ 1992, 174) en/of niet als kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van het 
bestuur kan worden aangemerkt (vergelijk HR 30 mei 1997, NJ 663)'; en  

                                                        
26 Zie Rb. Arnhem 24 februari 2000, r.o. 4.2.2 (Reinders Didam) (niet gepubliceerd). 
27 Zie Rb. Arnhem 24 februari 2000, r.o. 4.2.3 (Reinders Didam) (niet gepubliceerd). 
28 Zie Rb. Arnhem 21 december 2000 (Reinders Didam) (niet gepubliceerd). 
29 Zie Rb. Arnhem 24 februari 2000, r.o. 4.2.3.7 (Reinders Didam) (niet gepubliceerd). 
30 Zie Hof Arnhem 19 februari 2002, LJN AD9640, JOR 2002/56, r.o. 5.12 (Reinders Didam). 
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(ii) rechtsoverweging 5.9: 'Niettemin heeft RDB ervoor gekozen om als aandeelhou-
der het risicodragend vermogen aan LIR te onttrekken – met in dit geval een enorme 
beperking van de liquiditeitspositie als gevolg – en om als bestuurder van LIR daar-
aan alle denkbare medewerking te verlenen, zoals het houden van de algemene  
aandeelhoudersvergadering, de bevordering van de besluitvorming, het op geen 
enkele wijze weerstand bieden tegen het ingrijpende en verstrekkende dividendbe-
sluit en ook de aanvaarding en uitvoering van een en ander in de cijfers over het 
eerste half jaar van 1996. Daarbij heeft RDB, in de persoon van Reinders, haar be-
langen van aandeelhouder zonder enige nuancering en in alle opzichten boven de 
belangen bij een behoorlijk taakvervulling van het bestuur van LIR laten prevaleren. 
Weliswaar heeft Reinders zelf in april 1996 een borgtocht van ƒ 400.000,= aan de 
Rabo verleend, maar hiermee waren de overige schuldeisers van LIR niet gebaat. 
Het dividendbesluit strekte er dus duidelijk uitsluitend toe om het eigen belang van 
RDB te dienen, onder inperking van de financiële armslag van LIR voor een bedrag 
van tenminste ƒ 800.000,= ineens en zonder enige fasering.'31 
 
RDB en Reinders bestreden tevergeefs de beslissing van het hof Arnhem in cassatie 
met diverse motiveringsklachten. De aangevoerde cassatiemiddelen zullen niet  
allemaal worden besproken; ik beperk mij tot bespreking van de middelen i en vii.32 
Deze middelen houden verband met het schokkende effect van de uitspraak van het 
hof voor het fundament van het uitkeringsbesluit, omdat RDB als bestuurder van 
LIR en ook Reinders ex artikel 2:11 BW aansprakelijk werden gehouden voor onder 
andere het uitvoering geven aan een afgerond uitkeringsbesluit. 
 
Het eerste middel is gericht tegen rechtsoverweging 5.4 en 5.5 van het hof.33 De 
door de klacht opgeworpen vraag of LIR er belang bij zou hebben jegens RDB  
gekweten te zijn, is door het hof impliciet ontkennend beantwoord. A-G Timmer-
man stelt dat het hof in rechtsoverweging 5.11 heeft overwogen dat onder de in 
rechtsoverweging 5.9 en 5.10 geschetste omstandigheden LIR geen belang had bij 
het uitkeren van dividend. RDB heeft alleen haar eigen belang nagestreefd en daar-
mee het voortbestaan van LIR in gevaar gebracht. Volgens Timmerman heeft het 
hof terecht geoordeeld dat RDB (en Reinders op grond van artikel 2:11 BW), door 
aan de voorbereiding en uitvoering van het uitkeringsbesluit medewerking te  
verlenen, haar taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld.34  
 
Timmerman motiveert zijn standpunt met een verwijzing naar de uitspraak van de 
rechtbank Rotterdam inzake Onnekink BV.35 In deze uitspraak is het betaalbaar  
stellen van het dividend door het bestuur, waartoe de AV had besloten, als kennelijk 
onbehoorlijk bestuur aangemerkt. Vervolgens stelt Timmerman dat de reden waar-
om hij niet uitvoerig kon ingaan op deze belangrijke kwestie is gelegen in het feit 
dat RDB en Reinders in het uitvoerige cassatiemiddel niet de klacht hebben op-
geworpen dat het verlenen van medewerking door het bestuur aan c.q. het zich niet 
                                                        
31 Zie Hof Arnhem 19 februari 2002, LJN AD9640, JOR 2002/56, r.o. 5.4 en 5.9 (Reinders Didam). 
32 Zie HR 6 februari 2004, JOR 2004/67, conclusie A-G Timmerman onder 2.1-2.5 en 2.27-2.30 (Rein-

ders Didam). 
33 Zie Hof Arnhem 19 februari 2002, LJN AD9640, JOR 2002/56, r.o. 5.4 en 5.5 (Reinders Didam). 
34  Zie HR 6 februari 2004, JOR 2004/67, conclusie A-G Timmerman onder 2.3 (Reinders Didam). 
35 Zie Rb. Rotterdam 15 april 1999, JOR 1999/168, r.o. 7.2.2 (Onnekink BV). 
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verzetten tegen een onrechtmatig uitkeringsbesluit van de AV geen kennelijk onbe-
hoorlijk bestuur oplevert c.q. kan opleveren. Dit lijkt te impliceren dat Timmerman 
wijst op het feit dat hier een kans voor open doel is gemist om de discussie over de 
kwalificatie van het uitkeringsbesluit voor de Hoge Raad te brengen. Timmerman 
onderschrijft vervolgens de keuze van de curator voor het volgen van de weg van 
artikel 2:248 BW. De curator kon zo het gehele boedeltekort ad fl. 1,3 miljoen  
vorderen. Indien de curator RDB als aandeelhouder op grond van artikel 6:162 BW 
had aangesproken, kon de curator slechts het bedrag van de onrechtmatige ver-
mogensonttrekking ad fl. 950.000,- vorderen.36 
 
Het zevende middel richt zich tegen rechtsoverwegingen 5.17 en 5.18 van het hof. 
De motiveringsklacht stelt dat Reinders feitelijk niet de indirect bestuurder binnen of 
van LIR was en dat Reinders binnen de STAK niet zelfstandig bevoegd was, maar 
enkel tezamen met een tweede bestuurslid. Timmerman stelt dat deze klacht faalt, 
omdat uit de in het geding gebrachte kopie van de notulen van AV blijkt dat het hof 
geenszins onbegrijpelijk heeft kunnen overwegen dat Reinders de dividendverreke-
ning zelf heeft gecreëerd en uitgevoerd, zodat het begrijpelijk is dat het hof heeft 
geoordeeld dat voor disculpatie geen grond bestaat.37  
 
Timmerman concludeert ten aanzien van het eerste middel dat het hof terecht heeft 
geoordeeld dat RDB op grond van artikel 2:248 lid 1 BW en Reinders ex artikel 
2:11 BW, door aan de voorbereiding en uitvoering van het uitkeringsbesluit mede-
werking te verlenen, hun taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld. 
Deze conclusie staat haaks op de dogmatiek achter het uitkeringsbesluit, waarin het 
betaalbaar stellen van het dividend louter een functionele uitvoeringshandeling  
betrof, die moest volgen op het uitkeringsbesluit. Nu in beginsel iedereen die over 
de kas van de vennootschap kan beschikken aan deze functionele verplichting kan 
voldoen, betreft het betaalbaar stellen van het dividend mijns inziens geen bestuurs-
handelen waarvoor RDB en ook Reinders als tweedegraads bestuurder op basis van 
artikel 2:11 BW aansprakelijk kan zijn. Daarnaast spreekt Timmerman bij de behan-
deling van het zevende middel, in navolging van het hof, over Reinders die de divi-
dendverrekening zélf heeft gecreëerd en uitgevoerd. Timmerman lijkt Reinders te 
identificeren met RDB, waarmee hij de feitelijkheid laat prevaleren boven de juridi-
sche werkelijkheid. De gedragingen van RDB als aandeelhouder kunnen mijns  
inziens niet automatisch in de schoenen van Reinders worden geschoven, omdat de 
aandelen in LIR worden gehouden door RDB. Het verdient opmerking dat RDB als 
aandeelhouder tot de dividenduitkering heeft besloten en dat RDB als bestuurder het 
uitkeringsbesluit slechts heeft uitgevoerd. Timmerman lijkt, in navolging van het 
hof, dit rollenonderscheid te negeren. Een verklaring voor deze onzuivere benade-
ring kan worden gevonden in het feit dat alle gedragingen met betrekking tot de  
dividenduitkering uiteindelijk zijn terug te voeren tot de persoon van Reinders, die 
als UBO aan de top van het Reinders Didam-concern stond.  
 

                                                        
36 Zie HR 6 februari 2004, JOR 2004/67, conclusie A-G Timmerman onder 2.3, voetnoot 3 (Reinders 

Didam). 
37 Zie HR 6 februari 2004, JOR 2004/67, conclusie A-G Timmerman onder 2.27-2.28 (Reinders Di-

dam). 
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De aangevoerde klachten kunnen volgens de Hoge Raad niet tot cassatie leiden en 
nopen niet tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of 
de rechtsontwikkeling.38 De Hoge Raad wijdt dientengevolge geen woorden aan het 
geheel.39 De conclusie van Timmerman strekte eveneens tot verwerping van het  
cassatieberoep. Uit het feit dat Timmerman heeft opgemerkt dat er geen klacht was 
gericht tegen de belangrijke kwestie dat een bestuurder in dit geval wellicht niet 
aansprakelijk kan zijn, kan dan ook niet worden geconcludeerd dat de Hoge Raad 
vindt dat het verlenen van medewerking door een bestuurder aan een onrechtmatig 
uitkeringsbesluit van de AV géén onbehoorlijk bestuur kan opleveren. Het arrest 
biedt evenmin steun voor de gedachte dat de Hoge Raad vindt dat het verlenen van 
medewerking door een bestuurder aan een onrechtmatig uitkeringsbesluit van de AV 
wel degelijk onbehoorlijk bestuur kan opleveren.  
 
6.2.2.3 Behandeling van het arrest van het hof Arnhem  
 
Op de eerste plaats bracht de kwalificatie van het uitkeringsbesluit als een besluit 
met direct externe werking met zich dat het merkwaardig was een bestuurder aan te 
spreken voor het feit dat hij uitvoering heeft gegeven aan een afgerond uitkerings-
besluit van de AV, terwijl achteraf bezien de uitkering niet mogelijk bleek te zijn. 
Theoretisch bezien had RDB in haar hoedanigheid van bestuurder van LIR geen rol 
van doorslaggevende betekenis in het uitkeringstraject.40 Het vorenstaande geldt te 
meer nu de betaalbaarstelling van het dividend door verrekening heeft plaatsgevon-
den.41 Nu deze verrekening in rekening-courant, nadat de dividenduitkering in  
rekening-courant werd geboekt, van rechtswege plaatsvond,42 valt niet direct in te 
zien waarom het hof tot bestuurdersaansprakelijkheid heeft geconcludeerd.43 In lijn 

                                                        
38 Artikel 81 RO. 
39 Zie HR 6 februari 2004, JOR 2004/67, r.o. 3 (Reinders Didam). 
40 Zie in dit verband paragraaf 5.4.4. 
41  Zie in dit verband Hof Arnhem 19 februari 2002, JOR 2002/56, m.nt. Van den Ingh (Reinders  

Didam). De annotator stelt onder 4 het volgende: '(…) In het onderhavige geval is van een gewone 
betaling, die een handeling van het bestuur vergt, geen sprake. De verrekening kan volgens art. 
6:127 BW namelijk eenzijdig door de tegenpartij worden bewerkstelligd. Voor een (actieve) rol van 
het bestuur is hier geen ruimte.' [Onderstr. RC] Zie ook Dortmond 2009, paragraaf 2, waar hij het 
volgende opmerkt: '(…) Terecht wijst Van den Ingh in zijn noot onder het arrest erop dat de aan-
deelhouders zich volgens art. 6:127 eenzijdig op de verrekening kunnen beroepen. Is dat het geval, 
dan heeft in mijn voorbeeld het bestuur geen medewerking verleend, ook niet aan de dividendverre-
kening en, dan valt de bestuurders mijns inziens niets te verwijten.' [Onderstr. RC] Zie ook Lennarts 
2012, p. 180, waar zij het volgende opmerkt: 'In die procedure is de naar oud recht lastig te beant-
woorden vraag onbeantwoord gebleven of wel sprake kon zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur, nu 
de bestuurder de verrekening niet kon tegenhouden.' [Onderstr. RC] Zie meer uitgebreid Faber (diss. 
Nijnmegen) 2005, nr. 132, waar hij stelt dat, ingevolge artikel 6:127 lid 1 BW, toestemming of me-
dewerking van de schuldeiser voor een beroep op verrekening door de schuldenaar niet is vereist. 

42  Artikel 6:140 BW. Zie Faber (diss. Nijmegen) 2005, p. 179-182 en 188-189, waarin hij opmerkt dat 
de boeking in rekening-courant zelf niet als een verrekeningsverklaring of als een beroep op verreke-
ning kan worden aangemerkt. Hetzelfde geldt volgens hem ter zake van het rapporteren van de  
boekingen in rekening-courant door degene die de rekening bijhoudt, aan diens wederpartij. De  
afschriften van mutaties die in de rekening hebben plaatsgevonden, hebben slechts een informatieve 
functie. Zij dienen niet ertoe de verrekening te bewerkstellingen, maar beogen slechts de ver-
rekening, die van rechtswege heeft plaatsgevonden, aan de wederpartij kenbaar te maken. 

43  Dit argument wordt versterkt indien de aandeelhouders ex artikel 2:238 BW een dividendbesluit 
buiten vergadering nemen zonder het bestuur vooraf in de gelegenheid te hebben gesteld om hun 
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hiermee stelt het hof in rechtsoverweging 5.4 dat het uitkeringsbesluit niet zonder 
meer aan het bestuur van LIR kon worden toegerekend. Het hof lijkt hiermee aan te 
sluiten bij de visie dat RDB als bestuurder louter acteerde in de uitvoering van het 
afgeronde uitkeringsbesluit van de AV. Daarentegen stelt het hof in rechts-
overweging 5.9 dat een bestuurder die alle denkbare medewerking verleende aan het 
bewerkstelligen van de dividenduitkering, met een enorme beperking van de liq-
uiditeitspositie van de onderneming tot gevolg, zijn taak onbehoorlijk vervult. Ik 
constateer dat sprake is van twee botsende aardlagen; het direct extern werkende 
uitkeringsbesluit van RDB als aandeelhouder enerzijds en het feit dat het hof het 
bestuur van LIR, zijnde eveneens RDB, en Reinders op grond van artikel 2:11 BW, 
toch aansprakelijk hield ex artikel 2:248 lid 1 BW anderzijds. Voorafgaande aan de  
verdere behandeling wil ik benadrukken dat het hof RDB en Reinders beide als  
bestuurder aansprakelijk houdt en hen dus niet aansprakelijk houdt voor hun  
gedragingen als aandeelhouder. 
 
Het hof stelt dat RDB als bestuurder van LIR alle denkbare medewerking had  
verleend aan de enorme beperking van de liquiditeitspositie. Onder het verlenen van 
alle denkbare medewerking verstaat het hof: (i) het houden van de algemene  
aandeelhoudersvergadering; (ii) de bevordering van de besluitvorming; (iii) het op 
geen enkele wijze tegenwicht bieden tegen het ingrijpende en verstrekkende divi-
dendbesluit; en (iv) de aanvaarding en uitvoering van het een en ander in de  
cijfers.44 Het bovenstaande komt erop neer dat RDB als bestuurder van LIR in de 
visie van het hof de dividenduitkering heeft geïnitieerd, gefaciliteerd en uitgevoerd. 
In het hiernavolgende wordt het arrest Reinders Didam in het licht van het in  
paragraaf 5.4.4 besproken uitkeringstraject behandeld. 
 
Onder initiëren versta ik het voortouw nemen tot het doen van een dividend-
uitkering.45 Wanneer sprake is van een jaarlijkse dividenduitkering initieert het  
bestuur de dividenduitkering door bij de jaarrekening een voorstel tot winstbestem-
ming te doen. In dit geval kan mijns inziens worden gesteld dat het bestuur een meer 
bepalende rol heeft gehad in de besluitvormingsfase van het uitkeringstraject. Uit 
het feitenrelaas van de onderhavige casus blijkt niet eenduidig wie de dividend-
uitkering heeft geïnitieerd en in welk hoedanigheid dit is geschied. In de casus van 
Reinders Didam was sprake van een tussentijdse dividenduitkering. Aangenomen 
dat RDB als aandeelhouder van LIR de tussentijdse dividenduitkering heeft geïniti-
eerd, kan niet worden gesteld dat RDB als bestuurder het uitkeringstraject in gang 
heeft gezet en in deze zin een meer bepalende rol in het uitkeringstraject heeft  
gespeeld.  
 
Onder faciliteren versta ik het volgende: (i) het mogelijk maken van de besluitvor-
ming door het bijeenroepen van de AV en het vaststellen van de agenda;46 (ii) het 
bevorderen van de besluitvorming; en (iii) het op geen enkele wijze tegenwicht  
                                                                                                                                  

raadgevende stem uit te oefenen. Opmerking verdient dat het in beginsel rechtsgeldige dividend-
besluit in dit geval aantastbaar is op grond van artikel 2:15 lid 1 aanhef onder a BW. 

44 Zie Rb. Arnhem 24 februari 2000, r.o. 4.2.3.1 (Reinders Didam) (niet gepubliceerd) en Hof Arnhem 
19 februari 2002, LJN AD9640, JOR 2002/56, r.o. 5.9 (Reinders Didam). 

45 Zie in dit verband paragraaf 5.4.4. 
46 Artikel 2:219 en 2:224 (O)BW.  
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bieden aan de besluitvorming door de AV. Met andere woorden; de rol van het  
bestuur vóórdat de AV daadwerkelijk een uitkeringsbesluit neemt.47 Het bestuur 
dient in beginsel altijd de AV bijeen te roepen en de agenda vast te stellen.48 De 
vraag rijst vervolgens hoe een bestuurder de besluitvorming kan bevorderen. Deze 
vraag is lastig te beantwoorden, omdat het bestuur ten aanzien van het dividend-
besluit slechts een raadgevende stem heeft.49 Bevorderen kan mijns inziens niet 
meer inhouden dan het als bestuurder tegen de AV zeggen dat de voorgestane  
uitkering mogelijk is. In casu heeft RDB als bestuurder van LIR de besluitvorming 
gefaciliteerd door zich inschikkelijk op te stellen ten aanzien van de dividenduitke-
ring. 
 
Met de bewoordingen 'het op geen enkele wijze weerstand bieden aan het ingrijpen-
de en verstrekkende dividendbesluit' lijkt het hof een zekere zorgplicht van het  
bestuur te benadrukken.50 Dit betekent dat RDB als bestuurder van LIR niets had 
gedaan en blijkbaar wel iets had moeten doen. Nu het hof lijkt uit te gaan van een 
zekere zorgplicht van het bestuur rijst de vraag hoe deze zorgplicht er dan uitziet. 
Gesteld kan worden dat een zorgplicht wordt geschonden als het bestuur niet alles 
eraan doet om de uitkering tegen te houden.51 Het 'alles eraan doen' had mijns  
inziens niet veel om het lijf. Dit aangezien een bestuurder in beginsel niet meer kon 
dan gebruik maken van zijn raadgevende stem op grond van artikel 2:227 lid 4 
(O)BW. In beginsel had het bestuur dan alles gedaan wat binnen het bereik van zijn 
mogelijkheden viel om het voorgenomen uitkeringsbesluit van de AV te dwars-
bomen.52 Op deze wijze had het bestuur de AV ervan bewust gemaakt dat de  
uitkering gezien de negatieve liquiditeitsprognose van de onderneming realiter niet 
mogelijk was.  
 

                                                        
47  Zie Rb. Arnhem 24 februari 2000, r.o. 4.2.3.1 (Reinders Didam) (niet gepubliceerd): '(...) dit besluit 

heeft voorbereid (...)'. 
48 Gesteld kan worden dat het bestuur, vóórdat het dividendbesluit wordt genomen, de volgende acties 

kan ondernemen: (i) weigeren de AV bijeen te roepen wegens een zwaarwichtig belang van de ven-
nootschap ex artikel 2:220 jo. 2:221 BW; (ii) voorafgaand aan de AV, in kort geding vorderen dat het 
de AV wordt verboden gedurende een bepaalde periode een dividendbesluit te nemen of dat het de 
(groot)aandeelhouder wordt verboden om te stemmen voor het dividendvoorstel (zie in dit verband 
Rb. 's-Gravenhage 7 augustus 2002, JOR 2002/173. Vgl. Rb. Breda 30 augustus 2010, JOR 
2010/302); en (iii) als ultimum remedium ontslag nemen. Ontslag nemen als bestuurder verdient niet 
mijn voorkeur, omdat een bestuurder de dialoog met de aandeelhouders dient aan te gaan. Dit volgt 
onder andere uit HR 15 juli 1968, NJ 1969, 101 (Wijsmuller). 

49 Artikel 2:227 lid 4 (O)BW. 
50 Zie Hof Arnhem 19 februari 2002, LJN AD9640, JOR 2002/56, r.o. 5.9 (Reinders Didam). 
51 Deze zorgplicht is mede te verklaren met het feit dat het bestuur belast is met het financiële beleid 

van de vennootschap. Het beheren van het vennootschapsvermogen behoort tot het algemene taken-
pakket van het collegiale bestuur. Op grond van het vorenstaande mag worden verondersteld dat ie-
dere bestuurder inzicht heeft in de financiële toestand van de vennootschap. Zie in dit verband 
Olaerts 2012, p. 174 en Boschma (diss. Groningen) 1997, p. 133. 

52 Gesteld kan worden dat een bestuurder, nadat het dividendbesluit is genomen, de volgende acties kan 
ondernemen: (i) vernietiging van het dividendbesluit vorderen ex artikel 2:15 lid 1 jo. 2:8 BW; (ii) 
surseance van betaling aanvragen ex artikel 214 Fw; of (iii) als ultimum remedium ontslag nemen. 
Opmerking verdient dat, ingevolge artikel 2:346 lid 1 aanhef en onder d jo. 2:344 lid 1 BW, de 
rechtspersoon vanaf 1 januari 2013 de mogelijkheid heeft om bij de OK een enquêteverzoek in te 
dienen.  
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De AV kon het advies van het bestuur in de wind slaan en het direct extern werken-
de uitkeringsbesluit toch nemen en op deze wijze de dividenduitkering doordrukken. 
Met de niet meetellende adviserende stem had het bestuur dan in ieder geval de  
wetenschap dat de dividenduitkering te risicovol was, overgebracht. In dit verband 
komt de aandeelhoudersaansprakelijkheid in beeld. Uit het arrest Nimox volgt dat 
ook indien van de geldigheid van het dividendbesluit als zodanig moet worden  
uitgegaan, daaruit niet volgt dat het bewerkstelligen van het dividendbesluit door 
uitoefening van het stemrecht tegenover derden, zoals schuldeisers van de vennoot-
schap, niet onrechtmatig kan zijn.53 Dit sluit aan bij de theorie, want het was het 
besluit van de aandeelhouders over hun winst die aan hen ten goede diende te  
komen. Op dezelfde grond kan het bestuur dan niet door een aansprakelijkheid wor-
den getroffen. De aandeelhouders die het advies van hun bestuurder(s) in de wind 
sloegen en de dividenduitkering doordrukten, konden hiervoor ex artikel 6:162 BW 
aansprakelijk worden gehouden.  
 
RDB heeft als aandeelhouder van LIR het uitkeringsbesluit geïnitieerd en als  
bestuurder gefaciliteerd en uitgevoerd. Het handelen aangaande het initiëren, facili-
teren en uitvoeren van het dividendbesluit was uiteindelijk terug te voeren tot de 
persoon van Reinders. Het bieden van tegenwicht is de facto zinloos, omdat de initi-
atiefnemer geen negatief advies zal uitbrengen ten aanzien van zichzelf. Oranje om-
schrijft dit als volgt: '(...), het tegenwicht dat de bestuurder moet bieden bij de  
totstandkoming en de uitvoering van besluiten van de algemene vergadering is een 
farce. De ondernemer zal in zijn hoedanigheid van bestuurder een door hem als 
aandeelhouder genomen besluit niet tegenhouden.'54 De jure werd van Reinders, als 
indirect bestuurder van LIR, in de woorden van Leijten een monoloque intérieur 
verlangd.55 RDB als bestuurder van LIR werd immers door het hof verweten dat zij 
haar raadgevende stem niet heeft laten gelden.  
 
Als gezegd, betrof het betaalbaar stellen van het dividend louter een functionele  
operatie in de uitvoering van het direct extern werkende dividendbesluit. De  
bestuurder acteerde in dit geval als uitvoerder van het uitkeringsbesluit en niet als  
bestuurder in de zin van artikel 2:240 BW. Het bestuur was in dit model niet exclu-
sief bevoegd om het dividend betaalbaar te stellen. Iedereen die over de kas van de 
vennootschap kon beschikken, was bevoegd om het dividend betaalbaar te stellen.56 
In casu betekent dit dat de uitvoering van het dividendbesluit door RDB als bestuur-
der, waartoe RDB als aandeelhouder had besloten, louter een uitvoeringshandeling 
betrof waardoor uiteindelijk Reinders indirect werd verrijkt. In casu werd (deels) 
betaald door middel van verrekening in rekening-courant met een vordering van LIR 
op RDB. Nadat het dividend betaalbaar was gesteld, ging de opeisbare vordering 
van de aandeelhouder teniet, waarmee het uitkeringstraject was afgerond. 
 

                                                        
53 Zie HR 8 november 1991, NJ 1992, 174, r.o. 3.3.1 (Nimox). Zie meer uitgebreid paragraaf 6.2.1. 
54 Zie Oranje (preadvies) 2008, p. 24. 
55  Zie Leijten 2005, p. 152. 
56  Zie meer uitgebreid paragraaf 5.4.4, algemene opmerkingen voorafgaande aan de behandeling van de 

uitkeringstrajecten onder v. 
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In navolging van de rechtbank heeft het hof het feit dat de persoon van Reinders, die 
als UBO volledig in control was over het Reinders Didam-concern,57 ten eigen bate 
rechtshandelingen met zichzelf heeft verricht,58 meegenomen in haar beoordeling 
omtrent de bestuurdersaansprakelijkheid van RDB en Reinders.59 Zo oordeelde de 
rechtbank in rechtsoverweging 4.2.3.4: 'Dit te meer nu de bestuurder tevens enig 
aandeelhouder en schuldenaar van de vennootschap was en deze uitkering verre-
kend heeft met een schuld die hij als schuldenaar jegens de vennootschap had. Een 
dergelijke vermenging van hoedanigheden, welke alle daarnaast ook terug te voeren 
zijn tot één persoon, vereisen een nog grotere zorgvuldigheid.'60[Onderstr. RC] De 
aanname dat een vermenging van hoedanigheden een verruiming van de zorgplicht 
voor bestuurders betekent, staat naar mijn mening op gespannen voet met bestaande 
jurisprudentie van de Hoge Raad.61 In deze jurisprudentie is aangenomen dat het feit 
dat een bestuurder tevens enig aandeelhouder was, geen reden is om het bestuurs-
handelen te onderwerpen aan een strengere zorgvuldigheidsnorm. Met de rechtbank 
is het hof kennelijk van oordeel dat geen evenwichtige belangenafweging heeft 
plaatsgevonden, omdat Reinders voortdurend zijn eigendommelijk belang liet preva-
leren.62 In dit verband wijs ik op de volgende passage uit rechtsoverweging 5.9 van 
het hof: '(...) Daarbij heeft RDB, in de persoon van Reinders, haar belangen van 
aandeelhouder zonder enige nuancering en in alle opzichten boven de belangen bij 
een behoorlijk taakvervulling van het bestuur van LIR laten prevaleren. (...)'63 [On-
derstr. RC] Met de bewoordingen 'in de persoon van' lijkt het hof Reinders te identi-
ficeren met RDB. Aangenomen dat het hof in een zekere 'UBO-gedachte' verkeerde, 
is dit traject van identificatie verklaarbaar, omdat Reinders feitelijk zijn zakken  
vulde ten nadele van LIR en haar crediteuren. De door het hof gevolgde route om tot 
bestuurdersaansprakelijk van Reinders te concluderen, is onzuiver omdat het rollen-
onderscheid wordt genegeerd.  
 
Voorts dient te worden stilgestaan bij het causale verband tussen het dividendbesluit 
en het faillissement van LIR. Indien in casu geen uitkeringsbesluit was genomen, 
was het faillissement van LIR niet ingetreden. In dit verband rijst de vraag hoe de 
woorden 'met in dit geval een enorme beperking van de liquiditeitspositie van de 
onderneming tot gevolg' geïnterpreteerd dienen te worden.64 In rechtsoverweging 
5.11 spreekt het hof over de 'discontinuïteitssituatie' van LIR. De enorme beperking 

                                                        
57  Als gezegd, was Reinders bestuurder van RDB en de STAK. Daarnaast oefende Reinders als stemge-

rechtigde in de AV van LIR de aandeelhoudersrechten van RDB uit en was als certificaathouder eco-
nomisch rechthebbende op de vermogensrechten van de door de STAK gehouden aandelen in RDB. 

58 Zie in dit verband Kamerstukken II 1990/91, 21 959, nr. 3, p. 4 (memorie van toelichting) en Bosch-
ma (diss. Groningen) 1997, p. 60. 

59 Vgl. HR 7 maart 2003, NJ 2003, 429, r.o. 3.2.2 (Cikam): 'Omdat de bedrijfsvoering in dezelfde han-
den lag, kan er voorshands eveneens van worden uitgegaan dat de wetenschap welke aan de zijde 
van Cikam GmbH aanwezig was, ook bij Cikam BV bestond (rov. 4.15).' 

60 Zie Rb. Arnhem 24 februari 2000, r.o. 4.2.3.4 (Reinders Didam) (niet gepubliceerd). Zie ook Hof 
Arnhem 19 februari 2002, LJN AD9640, JOR 2002/56, r.o. 5.12 (Reinders Didam), waarin de derde 
grief gericht tegen rechtsoverweging 4.2.3.4 van de rechtbank wordt verworpen. 

61  Zie in dit verband Boschma (diss. Groningen) 1997, p. 130-131. Zie ook HR 6 oktober 1989, NJ 
1990, 286 (Beklamel) en HR 20 oktober 1989, NJ 1990, 308, m.nt. Maeijer (Ellem Beheer). Vgl. HR 
10 juni 1994, TVVS 1994, 116 (Romme). 

62 Vgl. Boschma (diss. Groningen) 1997, p. 88-89.  
63 Zie Hof Arnhem 19 februari 2002, LJN AD9640, JOR 2002/56, r.o. 5.9 (Reinders Didam). 
64  Zie Hof Arnhem 19 februari 2002, LJN AD9640, JOR 2002/56, r.o. 5.9 (Reinders Didam). 
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van de liquiditeitspositie van LIR kwalificeert het hof kennelijk als een discontinuï-
teitssituatie. Met het intreden van het faillissement was de continuïteit van LIR ver-
broken en LIR kon er derhalve niet meer bovenop komen. Gesteld kan worden dat 
op het moment dat het dividendbesluit door RDB als aandeelhouder van LIR werd 
genomen het faillissement van LIR objectief voorzienbaar was.65 
 
Het hof concludeert dat RDB op grond van artikel 2:248 lid 1 BW en Reinders ex 
artikel 2:11 BW in hun hoedanigheid van bestuurder aansprakelijk zijn voor het  
verlenen van alle denkbare medewerking aan de dividenduitkering, terwijl zij wisten 
of redelijkerwijs behoorden te weten dat de vennootschap door de dividenduitkering 
zou failleren.  
 
6.2.2.4 Visies ten aanzien van de conclusie uit het arrest Reinders Didam 
 
Ten aanzien van de conclusie van het arrest Reinders Didam is naar mijn mening 
een tweetal benaderingen verdedigbaar, te weten: (i) de dogmatische benadering en 
(ii) de vereenzelvigingsbenadering66. 
  
(i) dogmatische benadering 
In de dogmatische benadering brengt de perceptie van het uitkeringsbesluit met zich 
dat het feit dat het hof RDB op grond van artikel 2:248 lid 1 BW en Reinders op 
grond artikel 2:11 BW aansprakelijk houdt voor onder andere het uitvoeren van het 
dividendbesluit, onjuist is.67 Een bestuurder kan, gezien de direct externe werking 
van het uitkeringsbesluit, niet aansprakelijk zijn voor het uitvoeren van een afgerond 
uitkeringsbesluit van de AV. Huizink merkt in dit verband op dat doorgaans wordt 
veronachtzaamd dat: '(...) bestuurders in beginsel niet meer doen dan waartoe zij 
gehouden zijn: het betalen van een opeisbare schuld aan de tot uitkering besloten 
hebbende aandeelhouder.' 68 De bestuurder voldeed slechts aan een functionele  
verplichting voortvloeiende uit het direct extern werkende uitkeringsbesluit. 69  
Bovendien vond de betaalbaarstelling van het dividend plaats door verrekening, 
waarbij geen (actieve) rol voor het bestuur was weggelegd.  
 

                                                        
65  Zie in dit verband Rb. Den Haag 8 januari 2014, JOR 2014/192, m.nt. Barneveld (Exiton Holding), 

waar de annotator een vergelijking maakt met het Duitse recht, waar Insolvenzverursachende en In-
solvenzvertiefende uitkeringen worden onderscheiden. Wanneer sprake is van een causaal verband 
tussen de uitkering en het faillissement is sprake van een Insolvenzverursachende uitkering.  

66  De conclusie uit het arrest Reinders Didam is dat sprake was van aansprakelijkstelling van Reinders 
als indirect bestuurder c.q. indirect aandeelhouder, waarbij het uitgangspunt van vereenzelviging is 
gekozen. Deze benadering duid ik voortaan als de vereenzelvigingsbenadering. 

67 Het lijkt erop dat in de parlementaire geschiedenis van artikel 2:248 BW argumenten zijn te vinden 
voor ander standpunt dan ik verdedig. Als een van de categorieën van verwijtbaar handelen wordt het 
geval genoemd dat de bestuurder zich heeft verrijkt door onverantwoordelijke of onrechtmatige ont-
trekkingen van gelden aan de onderneming. Wellicht is het hof hierdoor in verwarring geraakt. Bij 
nadere analyse gaat het hier om een vermogensonttrekking van of een verrijking door de bestuurder 
niet in zijn hoedanigheid van aandeelhouder. Het gaat dus niet over dividenduitkeringen, maar over 
het feit dat een bestuurder zichzelf niet direct of indirect mag verrijken. Zie in dit verband Kamer-
stukken II, 1980/81, 16 530, nr. 3-4, p. 15 en Wezeman (diss. Groningen) 1998, p. 216. 

68 Zie Huizink 2012, paragraaf 1. 
69 Zie in dit verband paragraaf 5.4.4, algemene opmerkingen onder v. 
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Dogmatisch bezien, dient RDB op grond van onrechtmatige daad, naar de leer van 
Nimox,70 als aandeelhouder aansprakelijk te worden gehouden voor het bewerkstel-
ligen van het dividendbesluit, waarvoor Reinders op grond van artikel 2:11 BW niet 
aansprakelijk kan zijn.71 Daarnaast is mijns inziens voorstelbaar dat Reinders als 
indirect aandeelhouder op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijk kan worden 
gehouden. Reinders heeft als stemgerechtigde in de AV van LIR vóór de dividend-
uitkering gestemd, terwijl hij wist of behoorde te weten dat schuldeisers zouden 
worden benadeeld.72 De verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, als verschaf-
fers van het risicodragend vermogen aan de vennootschap, voor het bewerkstelligen 
van een dividenduitkering sluit aan bij de kwalificatie van het uitkeringsbesluit.  
Deze opvatting vindt zijn weerslag in het wettelijk uitgangspunt 'uitkeren' van  
artikel 2:216 lid 1 (O)BW. 
 
Nu RDB als bestuurder van LIR en Reinders als indirect bestuurder van LIR in de 
ogen van het hof aansprakelijk zijn, kan worden gesteld dat de conclusie van het hof 
om RDB en Reinders aansprakelijk te houden correct is, maar dat de bestuurders-
aansprakelijkheid ex artikel 2:248 lid 1 jo. 2:11 BW als fundament fout is. Het hof 
lijkt de verschillende hoedanigheden, waarin RDB en Reinders acteerden, te hebben 
verward.  
 
(ii) vereenzelvigingsbenadering 
In de vereenzelvigingsbenadering is het arrest Reinders Didam niet meer of minder 
dan het toch construeren van bestuurdersaansprakelijkheid voor dividenduitkeringen 
onder strikte voorwaarden. Alle gedragingen met betrekking tot de dividenduit-
kering zijn uiteindelijk terug te voeren tot de persoon van Reinders, die als UBO de 
volledige zeggenschap over het Reinders Didam-concern uitoefende. In deze  
'UBO-gedachte' heeft het hof Reinders met RDB vereenzelvigd.73 De aansprakelijk-
heid van Reinders als bestuurder is in deze benadering te beschouwen als een aan-
sprakelijkheid in extremis omdat (i) Reinders acteerde in twee hoedanigheden; en 
(ii) Reinders wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat bij zijn handelen de ven-
nootschap als gevolg van de dividenduitkering insolvent zou worden. 
 
 

                                                        
70  Zie HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 (Nimox). 
71 Zie meer uitgebreid paragraaf 6.2.1 over het arrest Nimox. 
72 Vgl. HR 21 december 2001, JOR 2002/38, NJ 2005, 96 (Sobi/Hurks II). Zie meer uitgebreid Bartman 

& Dorresteijn 2009, p. 275-291 over doorbraak van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (de  
Erba/Osby-leer).  

73  Zie in dit verband Rb. Arnhem 24 februari 2000, r.o. 4.2.3.4 (Reinders Didam) (niet gepubliceerd) en 
Hof Arnhem 19 februari 2002, LJN AD9640, JOR 2002/56, r.o. 5.9 (Reinders Didam). Vgl. het leer-
stuk van vereenzelviging in het concernrecht. Zie in dit verband Bartman & Dorresteijn 2009, p. 267: 
'De feitenrechter wordt in de praktijk dikwijls met schier onontwarbare kluwens van meer of minder 
verbonden rechtspersonen geconfronteerd. De rechter kan via vereenzelviging in extreme gevallen 
de negatieve gevolgen van dit overvloedig gebruik keren, soms ook door een natuurlijk persoon ge-
lijk te scharen aan 'zijn' BV/NV als alter ego.' Vereenzelviging is door de Hoge Raad in het Rainbow 
arrest (HR 13 oktober 2000, NJ 2000, 698) erkend en geduid als 'het volledig wegdenken van het 
identiteitsverschil' tussen rechtssubjecten. Zie meer uitgebreid over directe doorbraak van aansprake-
lijkheid Bartman & Dorresteijn 2009, p. 269-275. 
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Indien de rechter het concept van het direct extern werkende uitkeringsbesluit zuiver 
had toegepast en was voorbij gegaan aan het direct eigen belang van Reinders bij 
dividenduitkering, zou dit betekenen dat Reinders zichzelf ten nadele van de  
vennootschap(-screditeuren) zou hebben verrijkt. Deze verrijking van Reinders ten 
koste van de vennootschap(-screditeuren) kon in de ogen van het hof niet onbestraft 
blijven.74 Te meer omdat de vermenging van hoedanigheden in de ogen van recht-
bank en hof een nog grotere zorgvuldigheid vereisten. Reinders heeft zich bij zijn 
handelen in grote mate laten leiden door zijn eigendommelijk belang, terwijl  
Reinders als indirect bestuurder van LIR niet zijn eigen belang doch het belang van 
de BV en haar onderneming moest laten prevaleren.75  
 
Kortom, in deze benadering is de conclusie van het hof tot bestuurdersaansprake-
lijkheid van Reinders op de voet van artikel 2:248 lid 1 jo. 2:11 BW te rechtvaardi-
gen, indien is voldaan aan de volgende twee (cumulatieve) voorwaarden: (i) er moet 
sprake zijn van een persoon die acteert in twee hoedanigheden; en (ii) deze persoon 
wist bij zijn handelen of althans behoorde te weten76 dat de vennootschap als gevolg 
van de dividenduitkering insolvent zal worden.77  
 
Ofschoon ik de vereenzelvigingsbenadering verdedigbaar acht, verdient de dogmati-
sche benadering mijn voorkeur. Gezien de weerbarstigheid van de dubbelrol van de 
DGA in het vennootschapsrecht ben ik de mening toegedaan dat de dogmatiek op dit 
punt niet verlaten dient te worden. Nu op het terrein van dividenduitkeringen de 
feitelijkheid lijkt te prevaleren boven de dogmatische uitgangspunten van het  
vennootschapsrecht worden de verschillende hoedanigheden waarin een DGA  

                                                        
74 Vgl. Rb. Haarlem 17 november 1931, NJ 1932, 205. Uit de vaststaande feiten volgt dat met de  

handelingen van de NV '(...) geen ander doel werd nagestreefd, dan de personen van Scholten en  
gedaagde ten koste der crediteuren op onrechtmatige wijze te verrijken (...).' [Onderstr. RC] De 
rechter spreekt over de 'persoon van gedaagde' en maakt dus geen onderscheid tussen de hoedanig-
heid van gedaagde als bestuurder of als aandeelhouder. Hieruit blijkt dat de rechter rekening heeft 
gehouden met de rolvermenging. Gezien de direct externe werking van het bezoldigingsbesluit zou in 
dit geval gedaagde als aandeelhouder aansprakelijk moeten worden gehouden. Zuivere toepassing 
van het direct extern werkende bezoldigingsbesluit zou in dit geval leiden tot ongerechtvaardigde 
verrijking van gedaagde. Zie in dit verband de volgende rechtsoverweging: '(...) dat gedaagde mits-
dien aan deze rechtshandeling het recht niet kon ontleenen zich dit geldsbedrag uit de kas toe te  
eigenen en het opgenomen bedrag, op onrechtmatige wijze aan den thans faillieten boedel onttrok-
ken, aan den Curator ten bate der crediteuren zal hebben terug te betalen.' 

75  Vgl. artikel 2:9 jo. 2:239 lid 5 BW. 
76 Vgl. Schoonbrood-Wessels (diss. Nijmegen) 1993, p. 932-936 en Boschma (diss. Groningen) 1997, 

p. 140-141. Schoonbrood-Wessels onderscheidt twee modaliteiten van (objectieve) voorzienbaarheid, 
te weten: ten tijde van het handelen wist, althans behoorde te weten, dat crediteuren als gevolg van 
het handelen schade zouden lijden; en ten tijde van het handelen ernstig rekening moeten houden met 
de mogelijkheid van schade voor crediteuren van de vennootschap. Boschma lijkt net als ik de 
zwaardere modaliteit, 'wist of behoorde te weten dat', aan te willen leggen voor de bestuurder tevens 
enig aandeelhouder.  

77  Anders Barneveld (diss. UvA Amsterdam) 2014, p. 398-400. Zie ook Rb. Den Haag 8 januari 2014, 
JOR 2014/192, m.nt. Barneveld (Exiton Holding), waar de annotator spreekt over Insolvenzvertiefen-
de en Insolvenzverursachende uitkeringen. Insolvenzvertiefende uitkeringen kunnen mijns inziens in 
de vereenzelvigingsbenadering niet tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden, omdat een dergelijke 
uitkering niet de directe oorzaak van het faillissement vormt. Vgl. HR 24 februari 2014, JOR 
2014/122, NJ 2014, 177, r.o. 4.11. In deze uitspraak oordeelde de Hoge Raad dat voor causaliteit in 
de zin van artikel 2:248 BW niet voldoende is dat een handeling die kennelijk onbehoorlijk bestuur 
oplevert, als een voorwaarde voor het faillissement is te beschouwen.  
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acteert op één hoop geveegd. Als gevolg van het niet zuiver toepassen van het rol-
lenonderscheid bestaat het gevaar dat de institutionele scheidslijnen tussen het  
bestuur en de AV vervagen, hetgeen een effect is van het instrumentele denken.78 
Het dwingendrechtelijke (dualistische) BV-instituut van Boek 2 BW staat op ge-
spannen voet met de vereenzelvigingsbenadering. 79 Waarom moet een (rechts-
)persoon als bestuurder aansprakelijk zijn voor zijn handelen als aandeelhouder? 
Een zuivere toepassing van de theorie rondom het uitkeringsbesluit leidt ertoe dat de 
(rechts-)persoon voor zijn handelen in de juiste hoedanigheid wordt aangesproken. 
 
6.2.2.5 Alternatieve grondslagen voor bestuurdersaansprakelijkheid 
 
Interessant is te bezien welke andere grondslagen het hof Arnhem voor zijn conclu-
sie dat RDB op grond van artikel 2:248 lid 1 BW en Reinders ex artikel 2:11 BW 
aansprakelijk zijn, zou kunnen hebben aangewend. Weliswaar heeft het hof zijn 
conclusie niet gebaseerd op deze grondslagen, maar zijn ze mijns inziens wel het 
bespreken waard. Deze alternatieve grondslagen hebben wellicht bijgedragen aan de 
benadering van het hof in het arrest Reinders Didam. De volgende twee alternatieve 
grondslagen zullen achtereenvolgens worden besproken: (i) onrechtmatige selectie-
ve betaling en (ii) de aandeelhouder als feitelijk medebeleidsbepaler. Net als het hof 
inzake Reinders Didam zal bij de behandeling van de eerste alternatieve grondslag 
niet de leer van direct externe werking van het uitkeringsbesluit worden gevolgd. 
Het betaalbaar stellen van het dividend door het bestuur van de vennootschap vereist 
in dit geval – anders dan in dit proefschrift wordt verdedigd –80 een separate verte-
genwoordigingshandeling. Daarnaast neem ik aan dat Reinders rechtstreeks bestuur-
der is van de uitkerende vennootschap.  
 
(i) onrechtmatige selectieve betaling  
Bestuurdersaansprakelijk komt in de praktijk met enige regelmaat voor in de vorm 
van selectieve betaling van schuldeisers in het zicht van faillissement. Gelet op het 
paritas creditorum-beginsel is een dergelijke selectieve betaling in beginsel  
geoorloofd, omdat de norm van de paritas creditorum zich pas in een faillissements-
situatie doet gelden.81 Voor de vraag in hoeverre selectieve betalingen geoorloofd 
zijn, dienen de volgende twee situaties te worden onderscheiden: de bestuurder  
verkeert in de te rechtvaardigen veronderstelling dat de vennootschap niet zal  
failleren; en de bestuurder weet of behoort te weten dat een faillissement onafwend-
baar is.82 Deze situaties markeren het omslagpunt van rechtmatige naar mogelijke 
onrechtmatige selectieve betalingen.83  
 
                                                        
78  Zie in dit verband paragraaf 2.2, 3.2 en 3.3. 
79  Vgl. HR 25 juni 2010, JOR 2010/227, m.nt. Wezeman (De Rouw/Dingemans q.q.), waaruit blijkt dat 

van DGA's wordt verlangd dat zij een zorgvuldige verslaglegging erop na moeten houden. 
80 Zie in dit verband paragraaf 5.4.4, algemene opmerkingen onder v. 
81 Artikel 3:277 BW. 
82 Zie in dit verband Hof 's-Hertogenbosch 19 januari 2010, JOR 2010/113, m.nt. Rijckenberg (Stoets/ 

Bohncke). De annotator betoogt in zijn noot dat men 'onafwendbaar' niet al te strikt dient op te vat-
ten, omdat het leerstuk van selectieve betaling veelal speelt in situaties waarin de vennootschap nog 
niet per definitie ten dode is opgeschreven. Voldoende is zijns inziens dat het bestuur wist of behoor-
de te weten dat een faillissement (redelijkerwijs) te verwachten is. Vgl. Borrius 2004, p. 26-28. 

83  Zie in dit verband HR 7 maart 2003, NJ 2003, 429, r.o. 3.3.1 (Cikam). 
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In de eerste situatie heeft de bestuurder in beginsel alle vrijheid om te kiezen welke 
crediteuren hij betaalt en welke niet. In de tweede situatie wordt de keuzevrijheid 
van de bestuurder aanzienlijk beperkt. Bijzondere omstandigheden kunnen met zich 
brengen dat een bestuurder aansprakelijk wordt gehouden voor een onrechtmatige 
selectieve betaling wanneer de vennootschap feitelijk insolvent blijkt te zijn, maar 
niet is gefailleerd.84 In de woorden van Barneveld: 'de paritas creditorum werpt 
haar schaduw vooruit.'85  
 
In het arrest Van Essen q.q./Aalbrecht en Looman besliste de Hoge Raad dat het 
betalen van opeisbare vorderingen, mede gelet op artikel 42, 43 en 47 Fw86 en 343 
Sr, onder omstandigheden onder andere een onrechtmatige daad van bestuurders kan 
opleveren.87 Wanneer de vennootschap feitelijk insolvent blijkt te zijn, maar nog 
niet is gefailleerd, kan het betaalbaar stellen van het dividend door het bestuur van 
de vennootschap in bepaalde situaties een onrechtmatige selectieve betaling op-
leveren. Het bestuur van de vennootschap kiest welke crediteuren worden betaald en 
welke niet. Het bestuur, met als collectieve kerntaak het financiële beleid van de 
vennootschap, bepaalt welke crediteuren worden betaald uit de kas van de vennoot-
schap en welke niet.88  
 
Het bestuur moet bij het betaalbaar stellen van het dividend het financiële belang 
van de aandeelhouders afwegen tegen de positie van de overige crediteuren van de 
vennootschap. De casus wordt gekruid als de bestuurder, zoals aan de orde bij het 
arrest Reinders Didam, tevens aandeelhouder is. Bij het daadwerkelijk uitkeren van 
dividend kan een bestuurder worden aangesproken voor het feit dat hij zichzelf en/of 
een tot de groep van de vennootschap behorende maatschappij, in het zicht van  
faillissement, met voorrang heeft voldaan boven de vorderingen van andere  
vennootschapscrediteuren, zonder dat daarvoor een rechtvaardigingsgrond  
bestond.89 Het bestuur heeft in dit geval geen deugdelijke afweging gemaakt tussen 
het belang van de aandeelhouders bij de dividenduitkering en het vennootschappe-
lijke belang, dat dan bestaat uit het gezamenlijke belang van de crediteuren.90  
 
 
 

                                                        
84 Zie in dit verband Borrius 2004, p. 23-28 en Delfos-Roy 2007, paragraaf 2.  
85 Zie Barneveld (diss. UvA Amsterdam) 2014, p. 495. 
86 Zie voor een uitgebreide analyse van de toepassing van de pauliana op dividenduitkeringen Barne-

veld 2014, hoofdstuk 18 en De Weijs & Barneveld 2010, p. 38-47. 
87 Zie in verband HR 30 mei 1997, NJ 1997, 663, r.o. 3.4 (Van Essen q.q./Aalbrecht en Looman) en 

Delfos-Roy 2007, paragraaf 2. 
88 Zie in dit verband Boschma (diss. Groningen) 1997, p. 133-136 en Lennarts (diss. Groningen) 1999, 

p. 209-210. 
89 Zie in dit verband Barneveld 2009 (i), paragraaf 3.1.4, waar hij stelt dat het goed mogelijk is dat een 

bestuurder op grond van artikel 6:162 BW kan worden aangesproken, indien deze na een bepaalde 
peildatum een dividend betaalbaar stelt in de wetenschap dat dit zal leiden tot benadeling van credi-
teuren. Zie ook Barneveld 2011, paragraaf 3.3.2; Borrius 2004, p. 23-28; De Valk (diss. Groningen) 
2009, p. 106; HR 9 mei 1986, NJ 1986, 792 (Keulen/BLG); en HR 12 juni 1998, NJ 1998, 727 (Co-
ral/Stalt). 

90 Zie in dit verband Hof 's-Hertogenbosch 19 januari 2010, JOR 2010/113, r.o. 8.6.2 (Stoets/Bohncke). 
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Het pad van de onrechtmatige selectieve betaling heeft wellicht bijgedragen aan de 
redenering van het hof om Reinders in zijn hoedanigheid van bestuurder aansprake-
lijk te stellen.91 Op grond van bovenstaande redenering kan het betaalbaar stellen 
van het dividend door een bestuurder een onrechtmatige daad opleveren. De  
bestuurder die in het zicht van faillissement wist of behoorde te weten dat door de 
betaling van de ene crediteur, die hij zelf bleek te zijn in een andere hoedanigheid, 
andere crediteuren zouden worden benadeeld, valt een ernstig persoonlijk verwijt te 
maken. 92  Het samenvallen van de aandeelhouderspositie als crediteur van de  
vennootschap en de rol van bestuurder leidt in dit geval tot aansprakelijkheid.93 
 
(ii) de aandeelhouder als feitelijk medebeleidsbepaler  
Gezien het karakter van het uitkeringsbesluit rijst de vraag of RDB, als aandeel-
houder van LIR, zou kunnen worden aangemerkt als feitelijk medebeleidsbepaler in 
de zin van artikel 2:248 lid 7 BW. Theoretisch beschouwd, kan worden gesteld dat 
RDB als aandeelhouder met gebruikmaking van zijn feitelijke machtspositie het 
beleid van het formele bestuur van LIR, zijnde eveneens RDB, in beslissende mate 
had beïnvloed.94 RDB als aandeelhouder had met het nemen van het direct extern 
werkende uitkeringsbesluit het formele bestuur de facto geheel buiten spel gezet.95 
De AV beschikte in beginsel over de winst van de vennootschap en kon in dit  
verband een direct extern werkend dividendbesluit nemen. De AV kon derhalve 
eenzijdig decisief het uitkeringsbeleid van de vennootschap bepalen. Nu de AV 
reeds bij besluit had beschikt over het vermogen van de vennootschap was alleen 
nog een uitvoeringshandeling nodig en geen bestuursbesluit.96 Daarnaast betrof de 
betaalbaarstelling van het dividend louter een functionele verplichting; het bestuur 
behoefde niet te acteren in de zin van artikel 2:240 BW.97  
 
Gebruikmakend van zijn eigen bevoegdheid bepaalde RDB als aandeelhouder bij 
besluit het uitvoeringsbeleid van het formele bestuur. RDB als aandeelhouder had 
het beleid van het formele bestuur ten aanzien van het voldoen van vorderingen aan 
andere schuldeisers in beslissende mate beïnvloed. RDB had als aandeelhouder  
ervoor gezorgd dat het formele bestuur, zijnde RDB, niet meer in control was over 
de vraag welke crediteuren werden betaald uit de kas van de vennootschap. Nu de 
aandeelhouder dwingend het uitvoeringsbeleid van het formele bestuur had bepaald, 
waardoor het bestuur in feite niets anders kon doen dan het dividend betaalbaar te 
stellen, was RDB als aandeelhouder mogelijk aansprakelijk als ware hij bestuurder 

                                                        
91 Vgl. Rb. Overijssel 21 augustus 2013, Prg. 2013/267, r.o. 5.25 (Wimmenhove-Kossen/A Vastgoed); 

Rb. Zutphen 20 februari 2008, LJN BD3325, r.o. 5.5; en Hof Arnhem 22 januari 1986, NJ 1988, 476, 
r.o. 11 (Drooge q.q./Van Heek). 

92 Zie in dit verband HR 10 januari 1997, NJ 1997, 360, r.o. 3.3.1 (Staleman/Van de Ven); HR 8 de-
cember 2006, NJ 2006, 659, r.o. 3.5 (Ontvanger/Roelofsen); en HR 23 mei 2014, JOR 2014/229, r.o. 
3.3.6 (Kok Bouwbedrijf BV).  

93 Vgl. Rb. Rotterdam 4 oktober 2001, JOR 2001/257, r.o. 5.3 (Buitelaar/Walda & Van Linden) en Rb. 
Assen 25 mei 2011, JOR 2011/376, r.o. 4.5 (Coocoo Pandora BV). 

94 Zie in dit verband Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 187. 
95 Zie in dit verband Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/465, waarin Van Solinge 

en Nieuwe Weme opmerken dat ook een afzonderlijke (kennelijk onbehoorlijke) bestuurshandeling 
onder omstandigheden kan worden aangemerkt als beleidsbepaling. 

96  Zie in dit verband paragraaf 5.4.4, algemene opmerkingen onder iv. 
97 Zie in dit verband paragraaf 5.4.4, algemene opmerkingen onder v. 
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op grond van artikel 2:248 lid 7 BW. Mijns inziens kon deze aansprakelijkheid op 
grond van artikel 2:11 BW worden uitgebreid naar Reinders als bestuurder van de 
rechtspersoon-medebeleidsbepaler (RDB).98 Opmerking verdient dat in dit geval de 
verhaalsproblematiek voor de curator hetzelfde is als bij de aansprakelijkheid van 
RDB in de zin van artikel 2:248 lid 1 BW en Reinders ex artikel 2:11 BW. 
 
6.3 Post-Reinders Didam rechtspraak; voortgaande rolverwarring dan wel 
 vereenzelviging?  
 
Na het arrest Reinders Didam is een trend in de (lagere) rechtspraak ontstaan waarin 
dividenduitkeringen kritisch tegen het licht werden gehouden en bestuurders  
aansprakelijk werden gesteld voor het verlenen van medewerking aan een dividend-
uitkering. In relatie tot deze trend heb ik de (lagere) rechtspraak geïnventariseerd 
voor zover relevant in het kader van de benadering van het probleem van het direct 
externe werkende besluit in verhouding tot het uitkeringsbesluit. De gevallen die ik 
heb geïdentificeerd, hebben voortdurend te maken met een situatie van een werk-
maatschappij en een holdingmaatschappij. In het algemeen is in deze situatie de 
houdster bestuurder/aandeelhouder van de onderliggende werkmaatschappij en is de 
UBO op zijn beurt aandeelhouder en bestuurder van de holdingmaatschappij. De 
UBO is degene die zichzelf uiteindelijk indirect verrijkt, wanneer de werkmaat-
schappij dividend uitkeert. De conclusie is dat in alle gevallen sprake is van rol-
verwarring dan wel vereenzelviging van de UBO met de houdster als aandeel-
houder/bestuurder van de werkmaatschappij. Achtereenvolgens zullen in deze  
paragraaf de volgende uitspraken de revue passeren: (i) Recon Aannemingsbedrijf 
BV;99 (ii) Kemp q.q./Idee BV;100 (iii) Vastgoed BV;101 (iv) Combi/Woortman;102 (v) 
Hage q.q./Kelderman;103 (vi) Trinitas;104 en (vii) Exiton Holding105. Na analyse van 
deze rechtspraak eindigt deze paragraaf met een conclusie.  
 
(i) Recon Aannemingsbedrijf BV 
Gedaagde is bestuurder en enig aandeelhouder van Recon Holding BV (hierna: 
'Holding'). De Holding heeft op haar beurt twee 100%-dochters waarvan zij tevens 
de enig bestuurder is: Recon Schilderwerken BV en Recon Aannemingsbedrijf BV 
(hierna: 'Aannemingsbedrijf'). Tussen Aannemingsbedrijf en de Holding bestond 
een rekening-courant verhouding. De Holding had per 1 januari 2004 een schuld aan 

                                                        
98 De literatuur is op dit punt verdeeld. Voorstanders: Wezeman (diss. Groningen) 1998, p. 367-368; 

Lennarts (diss. Groningen) 1999, nr. 193; en De Savornin Lohman 2007, p. 160-164. Tegenstanders: 
Asser/Maeijer 2-III 2000, nr. 331 en Van Schilfgaarde 1986, p. 93-94. Ik zou op basis van HR 14 
maart 2008, NJ 2008, 466 (Lammers/Aerts q.q.) willen aannemen dat de bestuurder van een rechts-
persoon-beleidsbepaler op de voet van artikel 2:11 BW aansprakelijk kan zijn. 

99 Zie Rb. Utrecht 3 januari 2007, LJN AZ7252, RO 2007/38 (Recon Aannemingsbedrijf BV); Hof 
Arnhem 22 april 2008, ECLI:NL:GHARN:2008:156 (Recon Aannemingsbedrijf BV); en HR 9 april 
2010, LJN BL3290 (Recon Aannemingsbedrijf BV). 

100 Zie Rb. Amsterdam 21 april 2010, JOR 2011/1, LJN BO0392 (Kemp q.q./Idee BV). 
101 Zie Rb. Arnhem 13 oktober 2010, LJN BO1632 (Vastgoed BV). 
102 Zie Rb. Rotterdam 15 februari 2012, LJN BV6382, JOR 2012/166 (Combi/Woortman). 
103 Zie Rb. Arnhem 23 mei 2012, LJN BW7461, RO 2012/55 (Hage q.q./Kelderman). 
104 Zie Rb. Midden-Nederland 22 mei 2013, LJN CA0803 (Trinitas) en Rb. Midden-Nederland 11 sep-

tember 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3655 (Trinitas). 
105  Zie Rb. Den Haag 8 januari 2014, JOR 2014/192, m.nt. Barneveld (Exiton Holding). 
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Aannemingsbedrijf van € 470.764,-. Uit de grootboekkaart van de rekening-courant 
verhouding blijkt dat op 3 augustus 2004 de rekening-courant van de Holding is 
gecrediteerd met een bedrag van € 314.414,- ter zake van 'Dividenduitkering jaar 
2003'. Bij vonnis van 23 maart 2005 is Aannemingsbedrijf failliet verklaard. Onder 
andere de aanzienlijke dividenduitkering leidt volgens de curator ertoe dat de  
gedaagde zijn taken als indirect bestuurder van Aannemingsbedrijf onbehoorlijk 
heeft vervuld en dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is 
geweest van het faillissement.106  
 
Naar het oordeel van de rechtbank heeft de curator voldoende aannemelijk gemaakt 
dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement 
van Recon Aannemingsbedrijf.107 Appellant is onder aanvoering van grieven van het 
vonnis van de rechtbank in hoger beroep gekomen. Het hoger beroep spitst zich toe 
op de vraag of sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 
2:248 lid 1 BW en, zo ja, of aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak van het 
faillissement is. Van kennelijk onbehoorlijk bestuur is sprake als geen redelijk  
denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden aldus gehandeld zou hebben.108 
Het hof heeft in rechtsoverweging 4.12 geoordeeld dat reeds met de dividend-
uitkering sprake is van onbehoorlijk bestuur door de Holding.109  
 
Met de dividenduitkering aan de Holding is het complete eigen vermogen van  
Aannemingsbedrijf aan de Holding uitgekeerd, terwijl de winst over 2003 na  
belastingen slechts marginaal was. Met de dividenduitkering is een belangrijk deel 
van de schuld van de Holding aan Aannemingsbedrijf tenietgegaan. De dividend-
uitkering aan de Holding is in strijd met eerdere mededelingen in de vastgestelde en 
neergelegde jaarstukken over de jaren 2000 tot en met 2003, waarin steeds is  
vermeld dat de winst is toegevoegd aan de overige reserves.110 Daarnaast had Aan-
nemingsbedrijf een forse schuld aan de ING bank. Dat de solvabiliteit ten tijde van 
de dividenduitkering niet al te groot was, blijkt uit het schriftelijk verslag van de 
accountant dat aan de bestuurder is voorgelegd. De stelling van appellant dat de  
dividenduitkering werd veroorzaakt door het verzuim van de accountant om de 
winst jaarlijks als dividend uit te keren, leidt niet tot een ander oordeel, omdat in dat 
geval de gepubliceerde jaarstukken, waarvoor het bestuur ingevolge artikel 2:394 
BW verantwoordelijk is, geen getrouw beeld geven van het vermogen van de  
vennootschap in de jaren 2000 tot en met 2003.  
 
 

                                                        
106 Zie Rb. Utrecht 3 januari 2007, LJN AZ7252, RO 2007/38, onder 3 (Recon Aannemingsbedrijf BV). 
107 Zie Rb. Utrecht 3 januari 2007, LJN AZ7252, RO 2007/38, r.o. 4.20-4.22 (Recon Aannemingsbedrijf 

BV). 
108 Zie Hof Arnhem 22 april 2008, ECLI:NL:GHARN:2008:156, r.o. 4.12 (Recon Aannemingsbedrijf 

BV). 
109 Zie Hof Arnhem 22 april 2008, ECLI:NL:GHARN:2008:156, r.o. 4.12 (Recon Aannemingsbedrijf 

BV). 
110 Zie Hof Arnhem 22 april 2008, ECLI:NL:GHARN:2008:156, r.o. 4.7 (Recon Aannemingsbedrijf 

BV). 
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Bovengenoemde feiten leiden tot de conclusie dat door de dividenduitkering de  
solvabiliteit van de onderneming welbewust is aangetast.111 De Holding is derhalve 
ex artikel 2:248 lid 1 BW aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voor zover 
deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan. Deze aan-
sprakelijkheid rust krachtens artikel 2:11 BW tevens hoofdelijk op appellant als  
indirect bestuurder van Aannemingsbedrijf. 112  De Holding heeft tevergeefs de  
beslissing van het hof Arnhem in cassatie bestreden.113 De Hoge Raad wijdt dien-
tengevolge geen woorden aan het geheel.  
 
De rechtbank en curator lijken er ten onrechte van uit te gaan dat de Holding als 
bestuurder van Aannemingsbedrijf het dividendbesluit heeft genomen. Illustratief 
voor de geconstrueerde bestuurdersaansprakelijkheid in deze zaak zijn de volgende 
overwegingen van de rechtbank:  
(i) rechtsoverweging 4.8: '(…) In de tweede plaats heeft de curator aangevoerd dat 
geen enkel redelijk denkend bestuurder in de omstandigheden waarin Recon Aan-
nemingsbedrijf in augustus 2004 verkeerde tot een dergelijk dividendbesluit en de 
uitvoering daarvan zou zijn gekomen.'114; en  
(ii) rechtsoverweging 4.16: '(…) Nu de curator bij conclusie van repliek uitgebreid 
heeft betoogd dat de door gedaagde overgelegde dividendbesluiten naar zijn mening 
achteraf, dus nadat gedaagde door de curator persoonlijk was aangesproken, door 
hem zijn vervaardigd en dat geen enkel redelijk denkend en handelend bestuurder 
van een vennootschap op dat moment zou hebben besloten tot het doen van een  
dividenduitkering waarmee nagenoeg het gehele eigen vermogen van de vennoot-
schap werd uitgekeerd, had het op de weg van gedaagde gelegen om bij dupliek 
(eveneens uitgebreid) te motiveren waarom hij op 2 augustus 2004 is overgegaan tot 
bovengenoemde dividenduitkering. (…).'115  
 
(ii) Kemp q.q./Idee BV 
Geruime tijd voor het faillissement van Vezass Holding BV (hierna: 'Holding'),  
Vezass BV (hierna: 'Vezass') en De Financiële Kamer (hierna: 'DFK') werden uit 
Holding en DFK substantiële bedragen als interimdividend uitgekeerd aan de aan-
deelhouders. De heer Stoop is enig aandeelhouder/bestuurder van Idee BV (hierna: 
'Idee'). Idee is enig aandeelhouder/bestuurder van Holding en deze is op haar beurt 
enig aandeelhouder/bestuurder van Vezass en DFK. De activiteiten van de onder-
neming bestonden hoofdzakelijk uit het verkopen van levensverzekeringen, waar-
over provisie werd ontvangen. Inherent aan dergelijke verkoopactiviteiten is dat een 
terugboekingsrisico bestaat wanneer de consument binnen een zekere inverdien-
periode de verzekering opzegt.  
 
 

                                                        
111 Zie Hof Arnhem 22 april 2008, ECLI:NL:GHARN:2008:156, r.o. 4.8 (Recon Aannemingsbedrijf 

BV). 
112 Zie Hof Arnhem 22 april 2008, ECLI:NL:GHARN:2008:156, r.o. 4.12 (Recon Aannemingsbedrijf 

BV). 
113 Zie HR 9 april 2010, LJN BL3290 (Recon Aannemingsbedrijf BV). 
114 Zie Rb. Utrecht 3 januari 2007, LJN AZ7252, RO 2007/38, r.o. 4.8 (Recon Aannemingsbedrijf BV). 
115 Zie Rb. Utrecht 3 januari 2007, LJN AZ7252, RO 2007/38, r.o. 4.16 (Recon Aannemingsbedrijf BV). 
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In deze casus richt de curator zijn pijlen onder andere op Idee als bestuurder van 
Holding en Stoop als indirect bestuurder van Vezass en DFK. De centrale stelling 
van de curator is dat ten tijde van de drie bestreden uitkeringen financiële tegen-
slagen reeds voorzienbaar waren. Dit zou blijken uit het terugboekingsrisico en de 
algemene tegenspoed.116 De rechtbank herhaalt in rechtsoverweging 4.15 met zoveel 
woorden rechtsoverweging 5.9 van het arrest Reinders Didam: '(...) Evenzeer is 
denkbaar dat Idee en Stoop als bestuurder aansprakelijk zijn jegens de crediteuren 
voor het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van deze besluiten en de 
daadwerkelijke uitkering van het dividend, althans het niet verhinderen daarvan. 
Ook hier geldt hetzelfde criterium: indien zij wisten, althans behoorden te weten dat 
de uitkering de continuïteit van de desbetreffende vennootschap ernstig in gevaar 
zou brengen, plegen zij in beginsel een onrechtmatige daad jegens de crediteuren 
van de vennootschap en kan onder omstandigheden sprake zijn van kennelijk onbe-
hoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW.'117  
 
Wat betreft de algemene tegenspoed concludeert de rechtbank in rechtsoverweging 
4.17 als volgt: 'Wat de algemene tegenspoed betreft (...) Een en ander voert de 
rechtbank tot de conclusie dat deze factoren op zichzelf, afgezien van de nog te  
bespreken kwestie van het terugboekingsrisico, geenszins aanleiding gaven om te 
vrezen voor de continuïteit van Holding, DFK en Vezass. (...)'118 Idee en Stoop als 
bestuurders kunnen op basis van de algemene tegenspoed niet aansprakelijk worden 
gehouden voor het verlenen van medewerking aan de dividenduitkering, omdat  
algemene tegenspoed geenszins aanleiding gaf om te twijfelen aan de solvabiliteit 
van de onderneming. Met betrekking tot het terugboekingsrisico ziet de rechtbank 
aanleiding om een deskundigenbericht te gelasten omtrent de omvang van dat risico 
waarmee Idee en Stoop, gezien de historische gegevens van de opzeggingen en de 
gerechtvaardigde verwachtingen voor de toekomst, ten tijde van het nemen van de 
bewuste dividendbesluiten rekening moesten houden.  
 
(iii) Vastgoed BV 
Gedaagde is bestuurder en enig aandeelhouder van Holding (eveneens gedaagde) en 
deze is op haar beurt bestuurder en enig aandeelhouder van Vastgoed BV (hierna: 
'Vastgoed'). Op 12 december 2002 hebben Vastgoed en eisers twee koopovereen-
komsten gesloten waarbij Vastgoed diverse percelen van eisers heeft gekocht. Vast-
goed heeft in dat verband in mei 2003 een waarborgsom betaald ad € 387.029,-. Op 
17 mei 2003 zijn Vastgoed en eisers overeengekomen dat de datum van juridische 
levering in de beide koopovereenkomsten werd gewijzigd in uiterlijk 16 juni 2003 
en dat de gestorte waarborgsom zou vervallen aan de verkoper bij niet nakoming 
van de overeenkomst door de koper dan wel bij niet afnemen van de gekochte gron-
den door de koper.  
 
Bij brief van 10 juli 2003 heeft Vastgoed de koopovereenkomsten buitengerechtelijk 
ontbonden. Redengevend daarvoor was dat één van de percelen bleek te zijn aange-
wezen voor onteigening. De rechtbank Haarlem heeft bij eindvonnis onder meer 

                                                        
116 Zie Rb. Amsterdam 21 april 2010, JOR 2011/1, LJN BP3448, r.o. 4.16. (Kemp q.q./Idee BV). 
117 Zie Rb. Amsterdam 21 april 2010, JOR 2011/1, LJN BO0392, r.o. 4.15 (Kemp q.q./Idee BV). 
118 Zie Rb. Amsterdam 21 april 2010, JOR 2011/1, LJN BO0392, r.o. 4.17 (Kemp q.q./Idee BV). 
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voor recht verklaard dat de koopovereenkomsten buitengerechtelijk zijn ontbonden 
en heeft eisers veroordeeld tot (terug)betaling van de waarborgsom en vergoeding 
van de geleden schade. Eisers hebben aan dit eindvonnis gevolg gegeven. Op 24 
april 2006 hebben eisers Vastgoed gedagvaard in hoger beroep. De AV van Vast-
goed, zijnde de Holding, heeft in de tussentijd besloten tot uitkering van de op dat 
moment aanwezige vrije reserves inclusief het resultaat over boekjaar 2007 aan de 
Holding door verrekening met de schuld van Holding aan Vastgoed. Bij arrest van 1 
september 2009 heeft het hof het tussenvonnis en eindvonnis vernietigd en Vastgoed 
veroordeeld om een bedrag van € 413.338,- (terug) te betalen aan eisers.  
 
Rechtbank Arnhem overweegt in r.o. 4.9: '(...) Kortom, [gedaagde] c.s. hadden zich 
moeten realiseren dat de uitkomst van de hoger beroepsprocedure ook na het  
pleidooi nog ongewis was.' De rechtbank gaat er dus vanuit dat de direct en indirect 
bestuurder van Vastgoed hadden moeten uitgaan van de verschuldigdheid van het 
bedrag zolang over de geldigheid daarvan niet onherroepelijk was beslist, tenzij er 
aanwijzingen waren dat het hoger beroep zou worden ingetrokken dan wel dat het 
hof het vonnis van de rechtbank zou bekrachtigen. Over het nemen van het divi-
dendbesluit in de onzekerheid van de uitkomst van het hoger beroep overweegt de 
rechtbank in rechtsoverweging 4.10 als volgt:119 '(...) Immers, gelet op het voor-
gaande is vast komen te staan dat [gedaagde] c.s. op beide data redelijkerwijs be-
hoorden te begrijpen dat de door hen bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van 
[gedaagde] Vastgoed tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen jegens 
[eisers] niet zou nakomen en ook geen enkel verhaal zou bieden voor de als gevolg 
daarvan optredende schade. Daarbij is in ogenschouw genomen dat niet in geschil 
is dat [gedaagde] c.s. bij het laten uitkeren als dividend van alle aanwezige vrije 
reserves en het resultaat over boekjaar 2007 wisten dat [gedaagde] Vastgoed als 
gevolg daarvan niet meer in staat zou zijn de waarborgsom terug te betalen ingeval 
het hof het vonnis van de rechtbank Haarlem zou vernietigen. Gelet op het voor-
gaande treft [gedaagde] Holding daarvan een ernstig verwijt. Dat betekent dat zij 
onrechtmatig heeft gehandeld jegens [eisers] zodat zij op die grond aansprakelijk is 
voor de dientengevolge door [eisers] geleden schade, welke aansprakelijkheid  
tevens hoofdelijk berust op [gedaagde] ingevolge artikel 2:11 BW. Aan het leerstuk 
van vereenzelviging waaraan partijen refereren, wordt dan niet toegekomen.'120 
 
(iv) Combi/Woortman 
De aandelen in Scheepvaartbedrijf Woortman BV (hierna: 'Scheepvaartbedrijf') 
worden gehouden door W. Woortman Beheer BV (hierna: 'W. Beheer') en P. 
Woortman Beheer BV (hierna: 'P. Beheer'), welke vennootschappen eveneens  
bestuurder zijn van Scheepvaartbedrijf (gedaagden sub 1 en 2). Gedaagden sub 3 en 
4 zijn respectievelijk statutair bestuurder en enig aandeelhouder van W. Beheer en 
P. Beheer. Op 6 juli 2007 is tussen Combi en Scheepvaartbedrijf een koopovereen-

                                                        
119 Vgl. Rb. Almelo 2 februari 2011, LJN BP3448, RO 2011/36 (Dru). In deze zaak was sprake van een 

spiegelbeeldige situatie. Op het moment van de dividenduitkering bestond geen onzekerheid over het 
bestaan van een verplichting, maar wel over de omvang daarvan. Zie meer uitgebreid Barneveld 
(diss. UvA Amsterdam) 2014, p. 403-404. Vgl. Rb. Overijssel 29 januari 2014, 
ECLI:NL:RBOVE:2014:890 (HZT BV), welke uitspraak eveneens handelt over het uitkeren van di-
vidend in de onzekerheid van toekomstige verplichtingen. 

120 Zie Rb. Arnhem 13 oktober 2010, LJN BO1632, r.o. 4.10 (Vastgoed BV). 
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komst gesloten betreffende een motorvrachtschip. De contractprijs bedraagt € 
2.450.000,- (exclusief BTW). Na 19 januari 2009 heeft Scheepvaartbedrijf aan haar 
beide aandeelhouders, zijnde W. Beheer en P. Beheer, een dividend van € 300.000,- 
uitgekeerd. Verder is toen aan W. Beheer een agioreserve ad € 1.451.340,- uitge-
keerd. Aan P. Beheer is een agioreserve ad € 407.463,- uitgekeerd.  
 
Opmerking verdient dat alle gedaagden (hierna: 'Woortman c.s.') ten tijde van het 
nemen van de uitkeringsbesluiten vertrouwden op aanvullende financiering van de 
Rabobank.121 Op 12 november 2009 is Scheepvaartbedrijf bij kort geding veroor-
deeld om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis het schip af te nemen  
tegen betaling aan Combi van € 3.001.180,- en is zij veroordeeld in de proceskosten. 
Scheepvaartbedrijf heeft geen gehoor gegeven aan dit vonnis en is in hoger beroep 
gegaan.  
 
Op 20 juli 2010 is Scheepvaartbedrijf op eigen aangifte failliet verklaard. De recht-
bank laat Woortman c.s. toe tot het bewijs dat, gegeven de uitkeringsbesluiten, zij 
bij correcte levering van het schip door Combi op grond van de koopovereenkomst 
aan haar betalingsverplichtingen jegens Combi had kunnen voldoen. Bij beantwoor-
ding van deze kernvraag is van belang dat Woortman c.s. ten tijde van de bestreden 
uitkeringsbesluiten op financiering van de bank mocht vertrouwen. In rechtsover-
weging 6.22 overweegt de rechter dienaangaande als volgt: 'Als Woortman c.s. niet 
slaagt in dit bewijs staat vast dat het dividend- en agiobesluit jegens Combi  
onrechtmatig is en komt de rechtbank toe aan de beoordeling van de stellingen van 
partijen over de Koopovereenkomst. (...).'122 
 
Voor de kwalificatie van de uitkeringsbesluiten als onrechtmatig hanteert de recht-
bank in rechtsoverweging 6.17 de volgende maatstaf: '(...) Op grond van het voor-
melde Nimox-arrest maar ook op grond van het Reinders-Didam arrest (HR 6  
februari 2004, LJN AO3045 («JOR» 2004/67, m.nt. Van den Ingh; red.)) zijn aan-
deelhouders en bestuurders (in casu Woortman c.s.) uit hoofde van onrechtmatige 
daad jegens een crediteur van de vennootschap aansprakelijk indien zij er ernstig 
rekening mee moeten houden dat de vennootschap na de uitkering van dividend en 
agio niet in staat zal zijn al haar crediteuren (volledig) te voldoen.'123  
 
In casu was op het moment van het nemen van de uitkeringsbesluiten niet objectief 
voorzienbaar dat door de uitkeringen de onderneming insolvent zou worden. 
Woortman c.s. handelde in de terechte veronderstelling dat de Rabobank financie-
ring ter beschikking stelde. Gesteld zou dan ook kunnen worden dat het faillisse-
ment veeleer is veroorzaakt door het niet nakomen van een kredietbelofte.  
 
(v) Hage q.q./Kelderman 
Gedaagde 1, M. Kelderman Beheer BV (hierna: 'Beheer'), is bestuurder en enig  
aandeelhouder van Kelderman Techniek BV (hierna: 'Techniek'). Gedaagde 2 is 
enig aandeelhouder en bestuurder van Beheer. Op 29 februari 2008 neemt Beheer 

                                                        
121 Zie Rb. Rotterdam 15 februari 2012, LJN BV6382, JOR 2012/166, onder 2.5 (Combi/Woortman). 
122 Zie Rb. Rotterdam 15 februari 2012, LJN BV6382, JOR 2012/166, r.o. 6.22 (Combi/Woortman). 
123 Zie Rb. Rotterdam 15 februari 2012, LJN BV6382, JOR 2012/166, r.o. 6.17 (Combi/Woortman). 
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als enig aandeelhouder van Techniek, vlak voordat de aandelen in Techniek werden 
verkocht, een besluit tot dividenduitkering. Aan de balanstest ex artikel 2:216 
(O)BW is voldaan en blijkens de statuten van Techniek was de dividenduitkering 
toegestaan. Techniek beschikte echter over onvoldoende liquide middelen om het 
gehele dividend betaalbaar te stellen. De koper van de aandelen verstrekte Techniek 
daarom een lening om de dividenduitkering te financieren. Daarnaast bleef Techniek 
een deel van de dividenduitkering schuldig in de vorm van een achtergestelde lening 
aan de verkopende aandeelhouder.  
 
Na de overname blijkt de vennootschap er minder rooskleurig voor te staan dan de 
tussentijdse cijfers doen vermoeden. Vier weken na de overname is de voorlopige 
surseance van betaling ingetrokken onder gelijktijdige faillietverklaring van Tech-
niek. De curator richt zijn pijlen op de hoofdelijke veroordeling van Beheer en haar 
enig bestuurder (gedaagde 2) tot betaling van het nader vast te stellen tekort in  
faillissement ex artikel 2:248 lid 1 jo. 2:11 BW.  
 
Beheer neemt als enig aandeelhouder van Techniek het besluit tot het uitkeren van 
een fors dividend. Weliswaar is het dividendbesluit ex artikel 2:216 (O)BW geldig 
genomen, maar de cijfers over het boekjaar geven een geflatteerd beeld van de  
werkelijkheid en de dividenduitkering was louter mogelijk door het aangaan van 
extra leningen. In werkelijkheid bleken de vrije reserves een stuk lager uit te vallen 
door het bestaan van een groot aantal dubieuze debiteuren.124  
 
De rechtbank concludeert tot kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin artikel 2:248 
lid 1 BW. Zie in dit verband rechtsoverweging 4.5: 'Door het onder deze omstandig-
heden nemen van het dividendbesluit en het doen van de dividenduitkering, is de 
balanspositie van [gefailleerde] verslechterd en is de liquiditeit, solvabiliteit en 
leencapaciteit van [gefailleerde] aangetast, aldus de curator. Dit heeft de conti-
nuïteit van de onderneming zo in gevaar gebracht dat een faillissement het onver-
mijdelijke gevolg daarvan was. Door een onjuist en sterk geflatteerd beeld te geven 
van de omvang van de handelsvorderingen en de vrije reserve in de door haar opge-
stelde concept jaarrekening over 2007 en onder deze omstandigheden het dividend-
besluit voor te bereiden en aan de totstandkoming daarvan mee te werken en over te 
gaan tot de dividenduitkering aan zichzelf als aandeelhouder, heeft [ged.1] haar 
taak als bestuurder onbehoorlijk vervuld in de zin van artikel 2:248 BW en dit  
kennelijk onbehoorlijk bestuur is een belangrijke oorzaak van het faillissement. 
Hiervoor is naast [ged.1] tevens [ged.2] aansprakelijk op grond van artikel 2:11 
BW.'125.  
 

                                                        
124 Zie Rb. Arnhem 23 mei 2012, LJN BW7461, RO 2012/55, r.o. 4.8 (Hage q.q./Kelderman). 
125 Zie Rb. Arnhem 23 mei 2012, LJN BW7461, RO 2012/55, r.o. 4.5 (Hage q.q./Kelderman); Vgl. r.o. 

4.13 van Hage q.q./Kelderman: 'De rechtbank is van oordeel dat, nu de liquiditeit van [gefailleerde] 
geen dividenduitkering toestond, aangenomen kan worden dat gedaagden wisten, althans behoorden 
te weten, dat de overige schuldeisers van [gefailleerde] door de dividenduitkering benadeeld zouden 
worden en dat het voortbestaan van [gefailleerde] hiermee in gevaar werd gebracht. Naar het oor-
deel van de rechtbank zou geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden zo ge-
handeld hebben. Door zo te handelen heeft [ged.1] haar taak onbehoorlijk vervuld in de zin van arti-
kel 2:248 lid 1 BW.' 
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(vi) Trinitas 
Trinitas Maritime Carriers BV (hierna: 'TMC') was actief op het gebied van speciaal 
zeevervoer. Accuraa Beheer BV (hierna: 'Beheer') is vanaf 2007 de enig aandeel-
houder van TMC. Trinitas BV (hierna: 'Trinitas') is sinds 2000 de enig bestuurder 
van TMC. Gedaagde 3 is vanaf 1996 bestuurder van Trinitas en daarnaast voor 27% 
aandeelhouder in Beheer. Gedaagde 4 is sinds 2008 ook bestuurder van Trinitas en 
daarnaast voor 10% aandeelhouder in Beheer. TMC heeft haar jaarrekeningen steeds 
tijdig opgemaakt en gepubliceerd, behoudens de jaarrekening over het boekjaar 
2006. Deze jaarrekening heeft zij eerst op 4 april 2008 gepubliceerd. In de periode 
van 8 juli tot en met 14 november 2008 heeft Beheer met betrekking tot TMC een 
viertal dividendbesluiten genomen, te weten op: (i) 8 juli 2008 een interim-
dividendbesluit over 2008; (ii) 15 juli 2008 een dividendbesluit over 2007; (iii) 12 
augustus 2008 een interim-dividendbesluit over 2008; en (iv) 14 november 2008 een 
interim-dividendbesluit over 2008.126 Deze dividenden zijn steeds verrekend in  
rekening-courant tussen TMC en Beheer.  
 
Bij vonnis van 30 juni 2009 is TMC op eigen aangifte failliet verklaard. De curator 
van TMC vordert een verklaring voor recht dat Beheer met het nemen van elk van 
de dividendbesluiten onrechtmatig jegens de gezamenlijke crediteuren van TMC 
heeft gehandeld, alsmede een verklaring voor recht dat Trinitas op grond van artikel 
2:248 lid 2 BW en haar bestuurders ex artikel 2:11 BW (hierna: 'Trinitas c.s.') hun 
taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld door de jaarrekening van TMC niet  
tijdig openbaar te maken. Subsidiair vordert de curator een verklaring voor recht dat 
Trinitas c.s. hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld op grond van artikel 
2:9 BW jo. 2:11 BW door uitvoering te geven aan de dividendbesluiten. Meer sub-
sidiair vordert de curator een verklaring voor recht dat Trinitas c.s. onrechtmatig 
jegens de schuldeisers van TMC hebben gehandeld door uitvoering te geven aan de 
dividendbesluiten. 
 
Tussen partijen staat vast dat voor de eerste drie dividendbesluiten op de betreffende 
momenten voldoende vrije reserves beschikbaar waren ex artikel 2:216 (O)BW en 
dat ook aan de wettelijke en statutaire vereisten voor de dividendbesluiten was vol-
daan. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de curator onvoldoende onderbouwd 
dat de eerste drie dividendbesluiten ongeoorloofd waren. De rechtbank concludeert 
dan ook dat bij de eerste drie dividenduitkeringen niet onrechtmatig jegens de 
schuldeisers van TMC is gehandeld.127 
 
Gedaagde 3 en 4 waren als enige vertegenwoordigers van Beheer tijdens de AV van 
TMC, zijnde eveneens Beheer, aanwezig en zij namen in die hoedanigheid het  
vierde dividendbesluit. Volgens de rechtbank dient de geobjectiveerde wetenschap 
van gedaagde 3 en 4 aan Beheer te worden toegerekend.128 Bij het vierde dividend-
besluit is de economische situatie aanmerkelijk gewijzigd. Zo is dit besluit onder 
andere genomen na het faillissement van Lehman Brothers in september 2008 en 
gedurende de periode dat TMC in onderhandeling was over de verlenging van een 

                                                        
126 Zie Rb. Midden-Nederland 22 mei 2013, LJN CA0803, onder 2.5 (Trinitas). 
127 Zie Rb. Midden-Nederland 22 mei 2013, LJN CA0803, r.o. 4.1-4.18 (Trinitas). 
128 Zie Rb. Midden-Nederland 22 mei 2013, LJN CA0803, r.o. 4.19 (Trinitas). 
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voor haar zeer belangrijk jaarcontract.129 Het stond Beheer derhalve niet vrij het 
vierde dividendbesluit te nemen, waardoor vrijwel alle vrije reserves van TMC  
werden omgezet in een dividendaanspraak van Beheer op TMC. Beheer moest ten 
tijde van het nemen van het dividendbesluit er dan ook ernstig rekening mee houden 
dat TMC niet zou kunnen voortgaan met betaling van haar opeisbare schulden en dat 
daaruit uiteindelijk een tekort zou ontstaan.130  
 
Het feit dat de jaarrekening van TMC twee maanden te laat openbaar is gemaakt, 
kan volgens de rechtbank worden gezien als een onbelangrijk verzuim.131 De curator 
is in zijn stellingname niet ingegaan op hetgeen waarop hij precies doelt wanneer hij 
refereert aan de uitvoering van de dividendbesluiten waarvoor hij Trinitas c.s. aan-
sprakelijk houdt. Uit het rekening-courant overzicht tussen TMC en Beheer blijkt 
dat niet alleen het vierde dividendbesluit, maar deels ook de eerste drie dividend-
besluiten na het nemen van het vierde dividendbesluit zijn uitgevoerd.132 De curator 
zal zich derhalve moeten uitlaten over de vraag welke uitvoering van dividend-
besluiten hij op het oog heeft, de precieze vorm en datering daarvan, hoe deze  
uitvoering volgens hem kwalificeert en/of en zo ja hoe deze uitvoering volgens hem 
een belangrijke oorzaak van het faillissement vormt.133  
 
De curator heeft vervolgens toegelicht hoe het vierde dividendbesluit is uitgevoerd, 
te weten door betalingen aan een stichting derdengelden ten behoeve van Beheer op 
diezelfde dag. De curator laat zich niet uit over de uitvoering van de eerdere  
dividendbesluiten.134 De curator beroept zich op artikel 2:248 lid 1 BW. De curator 
voert hiertoe aan dat de uitgekeerde gelden hadden kunnen worden gebruikt om 
schuldeisers te betalen of om hen een buitengerechtelijk akkoord aan te bieden.135 
Volgens de rechtbank heeft de curator onvoldoende onderbouwd dat TMC, zonder 
de dividendbetaling, langer dan enkele weken na de datum waarop zij in werkelijk-
heid failliet is verklaard, had kunnen voortgaan met het betalen van haar schuld-
eisers. De curator heeft evenmin voldoende concreet onderbouwd dat zonder de  
dividendbetaling een buitengerechtelijke akkoord had kunnen worden aangeboden. 
De op artikel 2:248 BW gebaseerde vorderingen van de curator zullen dan ook  
worden afgewezen.136 
 
Trinitas c.s. is voor de uitvoering van het door Beheer als aandeelhouder van TMC 
genomen dividendbesluit niet aansprakelijk jegens TMC, echter wel jegens de  
gezamenlijke schuldeisers van TMC, voor wie de curator in deze procedure opkomt, 

                                                        
129 Zie Rb. Midden-Nederland 22 mei 2013, LJN CA0803, r.o. 4.20-4.21 (Trinitas). Het faillissement 

van Lehman Brothers bracht een schok teweeg in de gehele financiële wereld. Deze schok vond on-
der meer zijn weerslag in een directe ineenstorting van de containermarkt, maar ook van de tarieven 
voor 6-12 maanden charters van MPV's in het segment waarin ook TMC hoofdzakelijk opereerde. 
Bij brief van 14 november heeft een belangrijke klant (goed voor 25% van de jaaromzet 2008 van 
TMC) TMC bericht het jaarcontract niet te verlengen. 

130 Zie Rb. Midden-Nederland 22 mei 2013, LJN CA0803, r.o. 4.23 (Trinitas).  
131 Zie Rb. Midden-Nederland 22 mei 2013, LJN CA0803, r.o. 4.25-4.27 (Trinitas).  
132 Zie Rb. Midden-Nederland 22 mei 2013, LJN CA0803, onder 2.8 (Trinitas).  
133 Zie Rb. Midden-Nederland 22 mei 2013, LJN CA0803, r.o. 4.30 (Trinitas).  
134 Zie Rb. Midden-Nederland 11 september 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3655, r.o. 2.2 (Trinitas). 
135 Zie Rb. Midden-Nederland 11 september 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3655, r.o. 2.3 (Trinitas). 
136 Zie Rb. Midden-Nederland 11 september 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3655, r.o. 2.4 (Trinitas). 
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op grond van onrechtmatige daad, omdat benadeling van schuldeisers voorzienbaar 
was (onder verwijzing naar r.o. 4.23 van het tussenvonnis).137 De rechtbank veroor-
deelt Beheer en Trinitas c.s. hoofdelijk tot terugbetaling van het bedrag ter hoogte 
van de vierde dividenduitkering, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in 
artikel 6:119 BW.138 
 
(vii) Exiton Holding  
H. was enig aandeelhouder en bestuurder van Exiton Holding BV (hierna:  
'Holding'). Holding was op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder van Exiton 
BV (hierna: 'Exiton'). De jaarrekening van Exiton over 2009 is niet tijdig gedepo-
neerd. In augustus 2008 wordt in de AV van Exiton, zijnde de Holding, besloten tot 
uitkering van het volledige resultaat over 2007. Het dividend ad € 440.000,- wordt 
geboekt in de tussen Exiton en Holding bestaande rekening-courantverhouding.  
Later dat jaar wordt het uitgekeerde bedrag weer aan Exiton ter beschikking gesteld 
in de vorm van een agio-reserve, waardoor het eigen vermogen van Exiton toenam 
met € 440.000,-. Hoewel Holding in de jaren daarna verliezen leidt, besluit Holding 
ultimo 2011 als aandeelhouder van Exiton om de helft van de agio-reserve toch uit 
te keren. Deze uitkering wordt eveneens geboekt in de rekening-courant tussen 
Exiton en Holding.  
 
Bij vonnis van 12 juni 2012 wordt de vennootschap op eigen verzoek failliet  
verklaard. De curator vordert primair dat Holding op grond van artikel 2:248 lid 2 
BW en H. ex artikel 2:11 BW hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de 
vennootschap. Voorts heeft de curator gesteld dat Holding op grond van artikel 
2:248 BW lid 1 en H. ex artikel 2:11 BW aansprakelijk zijn vanwege het doen van 
het voorstel tot een agio-uitkering, dan wel niets hebben ondernomen om dit besluit 
te voorkomen en dit besluit vervolgens hebben uitgevoerd.  
 
De rechtbank oordeelt dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur van Holding 
wegens het niet tijdig deponeren van de jaarrekening over het boekjaar 2009, waar-
voor tevens H. hoofdelijk aansprakelijk is op grond van artikel 2:11 BW. Op grond 
van artikel 2:248 lid 2 BW wordt nu weerlegbaar vermoed dat de onbehoorlijke 
taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement van Exiton.139 H. 
slaagt er vervolgens in het weerlegbare causaliteitsvermoeden te ontzenuwen, door 
te wijzen op externe factoren die het faillissement zouden hebben veroorzaakt.140 
Het succesvolle beroep op de externe factoren mag H. uiteindelijk niet baten, omdat 
de curator aannemelijk weet te maken dat het agiobesluit een belangrijke oorzaak 
was van het faillissement van Exiton. 
 
De rechtbank stelt dat er feitelijk sprake is geweest van een agioverrekening in  
rekening-courant die een nadelige invloed heeft op zowel de solvabiliteit- als de 
liquiditeitspositie van Exiton. Het agiobesluit van 2011 betreft een besluit om ten 
laste van het eigen vermogen van Exiton een bedrag van € 220.000 aan agio uit te 

                                                        
137 Zie Rb. Midden-Nederland 22 mei 2013, LJN CA0803, r.o. 4.23 (Trinitas). 
138 Zie Rb. Midden-Nederland 11 september 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3655, r.o. 3.1 (Trinitas). 
139 Zie Rb. Den Haag 8 januari 2014, JOR 2014/192, r.o. 4.6-4.7 (Exiton Holding). 
140 Zie Rb. Den Haag 8 januari 2014, JOR 2014/192, r.o. 4.9 (Exiton Holding). 
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keren aan Holding als aandeelhouder. Die agio-uitkering aan Holding leidde direct 
tot een afname van het eigen vermogen van Exiton met eenzelfde bedrag van  
€ 220.000, en daarmee tot een afname van de waarde van deze vennootschap. Uit de 
toelichting van de jaarrekeningen over 2009 en 2010 blijkt dat Exiton sinds 2009 in 
deconfiture verkeerde.141 De slechte financiële positie van Exiton heeft Holding er 
niet van weerhouden om eigen vermogen aan Exiton te ontrekken. Zie in dit verband 
de volgende overwegingen van de rechtbank:  
(i) rechtsoverweging 4.13: 'De hiervoor geschetste slechte financiële positie van de 
vennootschap heeft Exiton Holding en H. (als dga) er echter niet van weerhouden 
om eigen vermogen aan de vennootschap te onttrekken met in dit geval een nog  
verdergaande beperking van de solvabiliteits- en liquiditeitsratio tot gevolg. Exiton 
Holding heeft als bestuurder van de vennootschap hieraan haar medewerking ver-
leend door het houden van een AV, door het bevorderen van de besluitvorming en 
het op geen enkele wijze tegenwicht bieden tegen het nemen van dit agiobesluit. 
Daarbij heeft Exiton Holding, in de persoon van H., haar belangen als aandeel-
houder boven de vennootschappelijke belangen bij een behoorlijke taakvervulling 
van het bestuur van de vennootschap laten prevaleren. Exiton Holding had immers 
vóór uitvoering van het agiobesluit nog een schuld in rekening-courant aan de ven-
nootschap van € 127.653,39. Door het agiobesluit en de uitvoering daarvan middels 
een overboeking van € 220.000 in rekening-courant is die schuld verrekend. Zij 
heeft daarmee – zo heeft de curator terecht gesteld – haar eigen vordering met 
voorrang betaald gezien, terwijl de overige handelscrediteuren niet betaald zijn. 
(...)'142; en  
(ii) rechtsoverweging 4.14: 'De medewerking aan de agio-uitkering brengt in de 
gegeven omstandigheden mee dat Exiton Holding als bestuurder van de vennoot-
schap, haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft bestuurd. Deze aansprakelijkheid 
werkt door naar H. als bestuurder van Exiton Holding op grond van artikel 2:11 
BW. (...)'143  
 
De kern van dit jurisprudentieonderzoek leidt tot de volgende conclusies: (i)  
bestuurders worden, ondanks het direct extern werkende dividendbesluit, aansprake-
lijk gehouden voor het uitvoeren van een geldig genomen dividendbesluit; (ii) de 
gedachte van een direct extern werkend uitkeringsbesluit is waarneembaar, maar 
wordt nooit uitgevoerd; (iii) het rollenonderscheid wordt niet zuiver toegepast; (iv) 
zowel de UBO als de DGA worden vereenzelvigd met het door de holding gevoerde 
beleid; (v) de aansprakelijkheid van de bestuurders schakelt op de door mij gecon-
strueerde voorwaarden in de vereenzelvigingsbenadering; en (vi) in geen van de 
gevallen wordt de problematiek hetzelfde benaderd. 
 
De slotsom van dit jurisprudentieonderzoek is dat ik constateer dat een soort van 
gemene deler is ontstaan in de (lagere) rechtspraak van na het arrest Reinders  
Didam, waarbij de vereenzelvigingsbenadering maatgevend lijkt te zijn. Deze  
vereenzelvigingstendens leidt mijns inziens tot dogmatisch onzuivere beslissingen.  

                                                        
141  Zie Rb. Den Haag 8 januari 2014, JOR 2014/192, r.o. 4.12 (Exiton Holding). 
142  Zie Rb. Den Haag 8 januari 2014, JOR 2014/192, r.o. 4.13 (Exiton Holding). Vgl. Zie Hof Arnhem 

19 februari 2002, LJN AD9640, JOR 2002/56, r.o. 5.9 (Reinders Didam). 
143 Zie Rb. Den Haag 8 januari 2014, JOR 2014/192, r.o. 4.14 (Exiton Holding). 
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6.4 Conclusie 
 
Het uitgangspunt is dat een bestuurder niet aansprakelijk kan zijn wanneer de AV 
een direct extern werkend uitkeringsbesluit heeft genomen. In het arrest Reinders 
Didam werd een bestuurder toch aansprakelijk gehouden. Deze aansprakelijkheid is 
dan ook niet verenigbaar met de dogmatische benadering ten aanzien van de conclu-
sie van het hof. De wetenschap van benadeling van crediteuren dient te worden  
toegerekend aan de aandeelhouder die het direct extern werkende uitkeringsbesluit 
heeft genomen. De uitkomst van het arrest Nimox is daarom in lijn met de direct 
externe werking van het uitkeringsbesluit en de uitkomst van het arrest Reinders 
Didam niet.144  
 
Uit de post Reinders Didam-rechtspraak volgt dat het concept van het uitkerings-
besluit niet zuiver wordt toegepast, wanneer sprake is van het samenvallen van aan-
deelhouderschap en bestuurderschap in één persoon. De rechtspraak heeft mij geen 
gevallen doen blijken waarin een bestuurder aansprakelijk is die niet tevens  
aandeelhouder is. In de rechtspraak van na het arrest Reinders Didam is een tendens 
van vereenzelviging waar te nemen. Deze tendens is verklaarbaar met de vereenzel-
vigingsbenadering ten aanzien van de conclusie van het hof inzake Reinders Didam. 
In de vereenzelvigingsbenadering schakelt bestuurdersaansprakelijkheid bij divi-
denduitkeringen op twee (cumulatieve) voorwaarden: (i) er moet sprake zijn van een 
persoon die acteert in twee hoedanigheden; en (ii) deze persoon wist bij zijn han-
delen of althans behoorde te weten dat de vennootschap als gevolg van de dividend-
uitkering insolvent zou worden. 
 
Wanneer aandeelhouderschap en bestuurderschap zijn verenigd in één persoon be-
staat het gevaar dat een bestuurder die tevens aandeelhouder is het vennootschappe-
lijk belang dat hij als bestuurder heeft te dienen en zijn eigen financiële belang als 
aandeelhouder niet voldoende onderscheidt. Het gevaar van zelfverrijking ligt op de 
loer. Rechters worstelen met het feit dat bij een UBO sprake is van een parallellie 
van belangen.145 Dit kan een reden zijn waarom op bestuurders die tevens aandeel-
houder zijn, ondanks de direct externe werking van het dividendbesluit, een met 
aansprakelijkheid bestrafte zorgvuldigheidsnorm wordt gelegd. In dit verband citeer 
ik de volgende visie van Boschma: 'Wel is het zo dat de enig aandeelhou-
der/bestuurder feitelijk sneller in de situatie geraakt dat hij onrechtmatig handelt, 
omdat hij op de hoogte is van het reilen en zeilen van de vennootschap en eveneens 
in staat is deze naar zijn hand te zetten.'146  
 
De dogmatische benadering sluit aan bij de institutionele beleving van de BV,  
omdat recht wordt gedaan aan de juridische splitsing tussen de functie van de kapi-
taalverschaffers (de aandeelhouders via de AV) en de leiding (het bestuur). Dit sluit 
aan bij het feit dat ook na de invoering van de Wet Flex-BV het dwingendrechtelijke 
uitgangspunt van Boek 2 BW en daarmee het institutionele karakter van de BV 

                                                        
144 Zie HR 8 november 1991, NJ 1992, 174, (Nimox) en Hof Arnhem 19 februari 2002, LJN AD9640, 

JOR 2002/56 (Reinders Didam). 
145 Zie in dit verband Boschma (diss. Groningen), p. 131. 
146 Zie Boschma (diss. Groningen) 1997, p. 174. 
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overheerst. In de vereenzelvigingsbenadering wordt de DGA aansprakelijk gehou-
den in een vermenging van rollen.147 Deze rechtvaardiging voor bestuurdersaanspra-
kelijkheid bij ontoelaatbare dividenduitkeringen staat op gespannen voet met de 
institutionele leer, omdat wordt berust in het feit dat geen feitelijke splitsing bestaat 
tussen de AV en het bestuur.148  De vereenzelvigingsbenadering is daarentegen wel 
in lijn met de instrumentele benadering van het BV-recht, die met de invoering van 
de Wet Flex-BV aan terrein lijkt te hebben gewonnen. Indien men deze dogmatisch 
onjuiste benadering volgt, is dit een argument voor de afschaffing van de BV. Veel 
BV's zijn immers DGA-vennootschappen.  
 
Uit de vereenzelvigingstendens die ik heb waargenomen in de rechtspraak blijkt dat 
de dogmatiek wordt geofferd aan de feitelijkheid met als gevolg dat de verplichte 
dualiteit vervaagt. De rolvermenging lijkt zwaarder te wegen dan de theorie van het 
direct extern werkende uitkeringsbesluit. Dat verdient mijns inziens niet de schoon-
heidsprijs. Ik ben de mening toegedaan dat de door mij besproken vonnissen pour 
besoin de la cause zijn gewezen. Het feit dat de dogmatiek wordt geofferd aan de 
feitelijkheid past binnen de tendens in het vennootschapsrecht waarin de dogmati-
sche benadering een andere inkleuring krijgt.149 Sprekend is het volgende citaat van 
annotator Bartman bij het arrest Sobi/Hurks II: 'Als dit arrest immers ergens van 
getuigt, dan is het wel dat de (klassieke) dogmatiek van het vennootschapsrecht in 
de rechtspraak van de Hoge Raad een minder pregnante rol speelt in zijn zoeken 
naar een aanvaardbare afstand tussen feitelijke en juridische werkelijkheid bij de 
omgang met het concern.'150  
 
In het volgende hoofdstuk worden de dogmatische uitgangspunten van het uitke-
ringsbesluit en de weerklank daarvan in de rechtspraktijk gebruikt om tot een oplos-
sing te komen van de knelpunten en onduidelijkheden van de nieuwe uitkeringstest 
van artikel 2:216 BW.  

                                                        
147 Vgl. artikel 7:837 lid 2 BW van het ingetrokken wetsvoorstel Personenvennootschappen (Titel 7.13), 

Kamerstukken I, 2004/05, 28 746, nr. A (gewijzigd voorstel van wet); Zie in dit verband  
Asser/Maeijer 5-V 1995/371, waarin Maeijer opmerkt dat: 'art. 20 lid 2 K nog iets verder gaat, en 
dat het mede het verbod voor de commanditair omvat te besturen "als ware hij de besturend vennoot-
schap" (met overheersende invloed op het naar buiten optreden van de CV. (...) Een intern beslissend 
overwicht van de commanditair op het bestuur, waarbij de complementair als ware hij een stroman, 
overeenkomstig de wens of instructie van de commanditair naar buiten zou (moeten) handelen, leek 
en lijkt mij in het licht van de geschiedenis (...) te vallen onder het verbod van art. 20 lid 2 K.' Maeij-
er verwerkte deze visie later in artikel 7:837 lid 2 BW van het ingetrokken wetsvoorstel Personen-
vennootschappen waarin werd voorgesteld de commandiet hoofdelijk voor het geheel van de schul-
den van de CV of CVR aansprakelijk te stellen wanneer hij '(...) door zijn handelen een beslissende 
invloed uitoefent op het optreden van de besturende vennoten namens de vennootschap ,(...).' De  
visie van Maeijer komt erop neer dat wanneer ownership and control zijn verenigd in één persoon de 
kapitaalverschaffer (commandiet) aansprakelijk moet worden gehouden. Deze visie is onverenigbaar 
met de institutionele beleving van de BV. Zie voor kritiek op de ingetrokken regeling van artikel 
7:837 lid 2 BW Wetsvoorstel Personenvennootschappen Schwarz 2006, p. 447-460. 

148 Zie in dit verband Slagter/Assink 2013 (Deel 1), p. 65, waar Assink stelt dat bij eenpersoonsvennoot-
schappen en veelal ook familievennootschappen een feitelijke splitsing tussen de functie van de  
kapitaalverschaffers (de aandeelhouders via de AV) en de leiding (het bestuur) ontbreekt. Zie ook 
Van der Sangen 2003, p. 33, waar hij stelt dat bij persoonsgebonden samenwerkingsverbanden er  
feitelijk geen sprake is van een scheiding van ownership from control. 

149 Zie in dit verband paragraaf 2.5. 
150  Zie HR 21 december 2001, JOR 2002/38, m.nt. Bartman, noot onder 10 (Sobi/Hurks II). 



 

 



 

 

Hoofdstuk 7 
DIVIDENDUITKERINGEN NAAR NIEUW RECHT: 
ARTIKEL 2:216 BW*  
 
 
 
7.1 Inleiding 
 
De nieuwe vermogenstoets van artikel 2:216 BW, bestaande uit een beperkte balans-
test en een uitkeringstest, heeft zowel in de parlementaire geschiedenis als in de  
literatuur veel stof doen opwaaien. De totstandkoming van de met aansprakelijkheid 
bestrafte uitkeringstest – dé spil van het nieuwe systeem van crediteurenbescher-
ming – kent een bewogen ontstaansgeschiedenis. De wetgever lijkt met de uitke-
ringstest in zijn definitieve vorm bestuurders voor een zware opgave te hebben ge-
steld.1 Van bestuurders wordt, aldus de parlementaire geschiedenis, verwacht dat zij 
bij het goedkeuren van een dividenduitkering rekening houden met alle voorzienba-
re verplichtingen met in beginsel een tijdshorizon van één jaar en in geval van  
bijzondere omstandigheden met eventueel een langere periode.2  
 
Afhankelijk van de specifieke kenmerken van de vennootschap moet men in het 
bijzonder aandacht besteden aan de liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit van 
de vennootschap.3 Daarnaast zullen bestuurders, aldus de minister, bij hun beoorde-
ling bijvoorbeeld rekening moeten houden met: (i) het moment van betalingen en 
ontvangsten;4 (ii) de vraag of de looptijd van de schulden goed is afgestemd op de 
gebruiksduur van de activa; (iii) de (on)mogelijkheden voor de vennootschap om na 
de uitkering financieringen te genereren; en (iv) een inschatting van de mate waarin 
de vennootschap te maken kan krijgen met toekomstige financiële verplichtingen, 
waarbij tevens van belang kan zijn in hoeverre de vennootschap verzekerd of  
 
 

                                                        
*  Auteurs: Raymond Canisius (paragraaf 7.1 tot en met 7.5) & Maurice Canisius (paragraaf 7.6 tot en 

met 7.8). 
1 Zie in dit verband Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 95, waar Winter en Wezeman het 

volgende stellen: 'De wet zelf geeft het bestuur weinig houvast op welke wijze het invulling moet ge-
ven aan de uitkeringstest van lid 2.' 

2 Zie in dit verband Kamerstukken I 2011/12, nr. C (memorie van antwoord), p. 12. Zie ook Kamer-
stukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 71, waar de minister stelt dat de  
periode van een jaar in bepaalde gevallen ook langer kan zijn. Als voorbeeld wordt genoemd dat het 
bestuur weet dat over anderhalf jaar een grote belastingschuld opeisbaar wordt. Zie ook Kamerstuk-
ken II 2008/09, 31 058, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 10, waar de minister stelt dat 
de eerder genoemde periode van één jaar geen harde regel is, maar een uitgangspunt bij de toepassing 
van artikel 216 lid 2 BW. Zie ook Kamerstukken I 2011/12, 31 058, nr. E (nadere memorie van het 
antwoord), p. 15, waar de minister bevestigt dat de periode doorgaans één jaar is, maar dat het be-
stuur bij de uitkeringstest alle beschikbare informatie dient te betrekken. 

3 Zie Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 26. 
4 Illiquiditeit kan ontstaan als betalingen eerder moeten worden voldaan dan het tijdstip waarop de 

ontvangsten binnenkomen. 
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anderszins beschermd is tegen verliezen. 5  Kortom, het bestuur moet bij het  
goedkeuren van de dividenduitkering alle omstandigheden die van invloed kunnen 
zijn op de continuïteit van de vennootschap in zijn overweging meenemen.  
 
Ik ben van mening dat een bestuurder bij een juiste interpretatie van de wettekst van 
artikel 2:216 lid 2 BW zijn hoofd niet hoeft te breken over mogelijke toekomstige 
verplichtingen.6 Een bestuurder die zich geconfronteerd ziet met een direct extern 
werkend uitkeringsbesluit van de AV moet simpelweg doen wat hij behoort te doen; 
uitvoering geven aan het afgeronde besluit van de AV door het dividend betaalbaar 
te stellen.7 De uitkeringstest draagt mijns inziens niet bij aan de administratieve  
lastenverlichting voor ondernemers en past niet binnen het flexibiliserings- en  
vereenvoudigingsstreven van het ondernemingsrecht.8 Ik betwijfel of de nieuwe 
uitkeringstest een handzaam MKB-instrument is. Zo zal een bestuurder van een  
gemiddeld MKB-bedrijf veelal genoodzaakt zijn om extern advies in te winnen. 
 
Bij het doen van dividenduitkeringen onder het recht van vóór 1 oktober 2012 had 
een bestuurder geen rol van doorslaggevende betekenis.9 Met de introductie van het 
goedkeuringsvereiste rijst de vraag hoe deze rol van het bestuur eruitziet onder het 
vernieuwde BV-recht. In dit hoofdstuk wordt de nieuwe met aansprakelijkheid  
gesanctioneerde uitkeringstest van artikel 2:216 lid 2 BW behandeld in het licht van 
het uitkeringsbesluit en de behandeling hiervan in de rechtspraak. Met andere woor-
den; hoe dient het bestuur om te springen met de nieuwe uitkeringstest? Voor de 
beantwoording van deze vraag worden in dit hoofdstuk achtereenvolgens de volgen-
de onderwerpen behandeld: artikel 2:216 BW: algemeen (paragraaf 7.2); artikel 
2:216 lid 1 BW: het wettelijk uitgangspunt 'uitkeren' per 1 oktober 2012 verlaten? 
(paragraaf 7.3); artikel 2:216 lid 2 en 3 BW; niet zonder slag of stoot (paragraaf 
7.4); het uitkeringsbesluit vanaf 1 oktober 2012 (paragraaf 7.5); bedoeling van de 
wetgever (paragraaf 7.5.2); het direct extern werkende uitkeringsbesluit en het 
goedkeuringsvereiste van artikel 2:216 lid 2 BW (paragraaf 7.5.3); de uitkeringstest: 
van een dogmatische perceptie naar wettelijke interpretatie (paragraaf 7.6); de  
uitkeringstest: een overbodige luxe? (paragraaf 7.7); en tot slot de conclusie  
(paragraaf 7.8). 
 
 
 
 

                                                        
5 Zie in dit verband Van der Heijden/Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 743-744; Van Schilfgaar-

de/Winter/Wezeman 2013, p. 95; Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/207; en Kamer-
stukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 71 en 72. Zie ook Notitie uitkerings-
toets wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, bijlage bij Kamerstukken I 2011/12, 
nr. C (memorie van antwoord). Zie voor een kritische noot bij deze notitie Van Veen 2012, p. 27; 
Van der Zanden 2012, p. 419-422; en Cornelisse 2013, p. 212-213. 

6 Zie in dit verband Kamerstukken I 2011/12, nr. E (nadere memorie van het antwoord), p. 7-9, waar 
wordt gesproken over een materiële toets. Dit houdt in het kader van de uitkeringstest in dat een be-
stuurder rekening moet houden met oneindig veel factoren, hetgeen vanzelfsprekend geen sinecure 
is. Zie ook Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/207 en Buijn & Storm 2013, p. 74. 

7 Zie meer uitgebreid paragraaf 5.4.4. 
8  Zie meer uitgebreid paragraaf 2.5. 
9 Zie meer uitgebreid paragraaf 5.4.4. 
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7.2 Artikel 2:216 BW: algemeen  
 
Het nieuwe artikel 2:216 BW luidt als volgt: 
1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door 

de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uit-
keringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krach-
tens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. De statuten kunnen 
de bevoegdheden, bedoeld in de eerste zin, beperken of toekennen aan een 
ander orgaan. 

2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur 
geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring 
indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na 
de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar  
opeisbare schulden. 

3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen 
van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de  
uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennoot-
schap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, 
met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 248 lid 5 is van 
overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat 
het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan 
en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevol-
gen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of 
redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet 
zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is  
gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ie-
der voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen 
uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de  
bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan,  
geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar 
evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. 
Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de derde zin is de 
schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. 

4. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene 
die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als 
ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door 
de rechter benoemde bewindvoerder. 

5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennoot-
schap in haar kapitaal houdt, niet mede, tenzij bij de statuten anders is  
bepaald. 

6. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitge-
keerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale 
bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan in de statuten 
of telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken. 

7  Bij de statuten kan worden bepaald dat aandelen van een bepaalde soort of 
aanduiding geen of slechts beperkt recht geven tot deling in de winst of  
reserves van de vennootschap. 



HOOFDSTUK 7 

144 

8. Voor een statutaire regeling als bedoeld in lid 6 of lid 7 is de instemming 
vereist van alle houders van aandelen aan wier rechten de statutenwijziging 
afbreuk doet. 

9. De statuten kunnen bepalen dat de vordering van een aandeelhouder niet 
door verloop van vijf jaren verjaart, doch eerst na een langere termijn  
vervalt. Een zodanige bepaling is alsdan van overeenkomstige toepassing op 
de vordering van de houder van een certificaat van een aandeel op de  
aandeelhouder. 

10. De statuten kunnen bepalen dat de winst waartoe houders van aandelen van 
een bepaalde soort gerechtigd zijn, geheel of gedeeltelijk te hunnen behoeve 
wordt gereserveerd. 

11. Lid 3 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het 
kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen. 

 
Ingevolge artikel 2:216 lid 1 BW is de algemene vergadering bevoegd tot bestem-
ming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot 
vaststelling van uitkeringen. De statuten kunnen die bevoegdheden beperken of toe-
kennen aan een ander orgaan. De nieuwe vermogenstoets, die bij dividenduitkerin-
gen moet worden uitgevoerd door het bestuur van de BV, is vervat in het eerste en 
tweede lid van artikel 2:216 BW. Ingevolge de beperkte balanstest van artikel 2:216 
lid 1 BW zijn uitkeringen slechts toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is 
dan de wettelijke en statutaire reserves.10  
 
Naast de beperkte balanstest van artikel 2:216 lid 1 BW, welke alleen ziet op  
eventuele gebonden reserves, moet het bestuur ingevolge artikel 2:216 lid 2 BW een 
op de toekomst gerichte uitkeringstest uitvoeren. Een besluit dat strekt tot uitkering 
heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. De goed-
keuring van het bestuur kan expliciet blijken uit een bestuurbesluit tot goedkeuring 
en impliciet uit de betaalbaarstelling van het dividend of uit andere gedragingen van 
het bestuur. De wijze van impliciete of stilzwijgende goedkeuring, blijkend uit de 
betaalbaarstelling, ligt voor de hand indien sprake is van een DGA-vennootschap.11 
In deze situatie zullen goedkeuring en betaalbaarstelling doorgaans in wezen en tijd 
samenvallen. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, kan het besluit niet 
zomaar worden afgeleid uit een handeling van één van de bestuurders en dient 
goedkeuring plaats te vinden met betrokkenheid van alle bestuurders.12 Het niet  
verlenen van goedkeuring kan volgens de parlementaire geschiedenis ook impliciet 

                                                        
10 De toegevoegde waarde van de balanstest is beperkt, omdat deze test gemakkelijk kan worden om-

zeild door de aandeelhouders. De wettelijke reserves kunnen ex artikel 2:390 lid 2 BW worden om-
gezet in kapitaal, waarna dit kapitaal overeenkomstig artikel 2:208 jo. 2:216 lid 2 BW kan worden 
uitgekeerd. Statutaire reserves kunnen bij de statuten uitkeerbaar worden gemaakt. Daarnaast heeft de 
beperkte balanstest het ongewenste neveneffect dat een BV die wettelijke of statutaire reserves heeft, 
geen uitkeringen kan doen wanneer haar eigen vermogen negatief is terwijl dit niets zegt over de 
mogelijkheden van de BV om aan haar opeisbare schulden te voldoen. Zie in dit verband Kamerstuk-
ken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 29; Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 
2013, p. 94; Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/204; Bier (preadvies) 2006, p. 246-248; 
en Buijn & Storm 2013, p. 74-75. 

11 Zie in dit verband Kamerstukken I 2011/12, 31 058, nr. E (nadere memorie van het antwoord), p. 11 
en Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/206. 

12 Zie in dit verband Kamerstukken I 2011/12, 31 058, nr. E (nadere memorie van het antwoord), p. 11. 
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geschieden doordat het bestuur niet overgaat tot betaalbaarstelling van het  
dividend.13 Ik meen dat het bestuur het besluit tot het niet verlenen van goedkeuring 
expliciet moet nemen, omdat het bestuur dient te motiveren waarom zij tot weige-
ring is overgegaan.14 Het vorenstaande geldt temeer nu het bestuur in beginsel zijn 
goedkeuring moet verlenen. 
 
Het bestuur weigert, aldus de wettekst, deze goedkeuring slechts indien het weet of 
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet kan  
blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.15 Het moment van de 
betaalbaarstelling van het dividend is bepalend voor de aansprakelijkheid van het 
bestuur. Het is niet ondenkbaar dat het moment van goedkeuring eerder ligt dan het 
moment van betaalbaarstelling van het dividend. Indien in de tussenliggende periode 
de financiële situatie van de vennootschap dusdanig is gewijzigd dat de vennoot-
schap door de uitkering alsnog in betalingsproblemen komt, moet het bestuur op het 
moment van de betaalbaarstelling opnieuw een uitkeringstest doen en de goed-
keuring indien nodig intrekken.16 Het bestuur doet er dan ook verstandig aan om zijn 
goedkeuring aan het uitkeringsbesluit van de AV te verlenen onder de voorwaarde 
dat de betalingsonmacht zich ten tijde van de betaalbaarstelling niet zal voordoen.17 
 
Indien met goedkeuring van het bestuur een uitkering plaatsvindt, terwijl het bestuur 
wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap door de uitkering 
niet zou kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn 
de bestuurders ingevolge artikel 2:216 lid 3 BW hoofdelijk18 aansprakelijk jegens de 
vennootschap voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. De omvang van de 
aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het volledige bedrag van de uitkering, 
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.19 Bestuurders 
kunnen overigens voor de onrechtmatige uitkering eventueel op grond van artikel 
2:9, 2:248 en 6:162 BW voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gehouden. 
 

                                                        
13 Zie Kamerstukken I 2011/12, nr. C (memorie van antwoord), p. 12. 
14 Zie ook Dortmond 2012, paragraaf 2. 
15 Vgl. artikel 214 Fw. 
16 Zie in dit verband Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 30 en  

Kamerstukken I 2011/12, 31 058, nr. E (nadere memorie van het antwoord), p. 11. 
17 Zie in dit verband Van der Heijden/Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 745. 
18 Vgl. Slagter/Assink 2013 (Deel 1), p. 600, waar Assink stelt dat de wetgever niet onverkort uitgaat 

van collectieve (hoofdelijke) aansprakelijkheid. 
19 Zie in dit verband Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 

26 en 35; Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 7 (nota van wijziging), p. 11 en 16; Van Schilfgaar-
de/Winter/Wezeman 2013, p. 96; en Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/212. Anders 
Van der Zanden 2007, p. 975-980, waar hij de vraag stelt of een 'beperkte' aansprakelijkheid terecht 
is: 'Indien onterecht een uitkering wordt gedaan waardoor de onderneming in financiële problemen 
komt is de schade die uiteindelijk bij de externe financiers terecht komt vaak vele malen hoger. Het is 
algemeen bekend dat discontinuïteit leidt tot ernstig verlies van waarde van de activa omdat deze 
niet meer in het verband van de onderneming worden aangewend maar via gedwongen verkoop te 
gelden moeten worden gemaakt. Ook de aanwezige goodwill, die bestaat in de winstcapaciteit van de 
aanwezige onderneming, verdwijnt in het algemeen met de liquidatie van de onderneming. Het zou 
meer passen te bepalen dat bestuurders c.q. aandeelhouders aansprakelijk zijn voor de schade met 
een minimumbedrag van de uitkering die is gedaan.' 
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De regeling behelst een interne aansprakelijkheid, vergelijkbaar met die van artikel 
2:9 BW.20 Vennootschapscrediteuren kunnen dus geen beroep doen op artikel 2:216 
BW, maar de vennootschap of de curator namens de vennootschap kan dat wel. De 
vennootschap of de curator in faillissement moet bewijzen dat bestuurders de  
hiervoor bedoelde wetenschap hadden of redelijkerwijs behoorden te hebben.21  
Indien rechtsgeldig decharge is verleend, is daarmee de mogelijkheid om bestuur-
ders ex artikel 2:216 lid 3 BW aansprakelijk te stellen grotendeels beperkt.22  
Opmerking verdient dat onder decharge alleen aangelegenheden vallen die uit de 
jaarrekening kunnen worden afgeleid of aan de AV zijn meegedeeld.23 Daarnaast 
kunnen bestuurders nog steeds aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 
6:162 BW en artikel 2:248 BW. Beide aansprakelijkheidsvorderingen kunnen niet 
worden geblokkeerd door een verleende decharge, omdat deze slechts interne  
werking heeft.24 Bovendien kan een dechargebesluit worden vernietigd: (i) wegens 
strijd met de redelijkheid en billijkheid ex artikel 2:15 lid 1 sub b jo. 2:8 BW; (ii) in 
geval van een eenpersoons-BV, wegens het niet op schrift stellen van het decharge-
besluit ex artikel 2:247 BW;25 (iii) op grond van de actio Pauliana;26 of (iv) omdat 
wanbeleid is vastgesteld ex artikel 2:356 BW.27 Dit doet zich voor indien de AV het 
bestuur dechargeert terwijl zij wist of behoorde te weten dat door de uitkering de 
vennootschap insolvent zou worden. 28  Daarnaast kan het bestuur zich laten  
vrijwaren voor de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid. Dit doet zich met name voor 
in het kader van holdingstructuren, waarbij de moedermaatschappij enig of controle-
rend aandeelhouder van de werkmaatschappij is.29  
 
Dezelfde aansprakelijkheid van artikel 2:216 lid 3 BW rust krachtens artikel 2:216 
lid 4 BW, in navolging van artikel 2:248 lid 7 BW, op degene die het beleid van de 
vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. Denk 
aan aandeelhouders30 of commissarissen die zich zodanig intensief met het beleid 
hebben bemoeid dat zij hierbij het bestuur feitelijk terzijde hebben gesteld.31 De 
aansprakelijk gestelde bestuurder is niet bevoegd tot verrekening van de schuld uit 

                                                        
20  Zie in dit verband Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 31-33. Zie in 

kritische zin Lennarts 2012, p. 185, waar zij het volgende stelt: 'Ik vind dit merkwaardig omdat art. 
2:216 BW juist ook trekken heeft van een externe aansprakelijkheid: de vordering strekt immers tot 
vergoeding van de door schuldeisers geleden schade.' 

21 Zie in dit verband Kamerstukken I 2011/12, nr. C (memorie van antwoord), p. 14-15. Op grond van 
artikel 150 Rv kan uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeien dat de bewijslast toch op de be-
stuurder rust. Het kan in de rede liggen dat de bewijslast bij de bestuurder ligt, omdat deze beschikt 
over de informatie die verband houdt met de totstandkoming van het besluit. 

22  Zie in dit verband Lennarts 2012, p. 185 en Boschma & Schutte-Veenstra 2012, paragraaf 3.3.1. Zij 
stellen dat het beter was geweest als de wetgever had bepaald dat een verleende decharge niet in de 
weg staat aan het instellen van een vordering op grond van artikel 2:216 lid 3 BW.  

23  Zie in dit verband HR 10 januari 1997, NJ 1997/360 (Staleman/Van de Ven). 
24  Artikel 2:248 lid 6 BW.  
25  Zie Boschma & Schutte-Veenstra 2012, paragraaf 3.3.2. 
26  Artikel 42 Fw. 
27 Zie in dit verband Lennarts 2012, p. 185-186; Ohmann 2012, paragraaf 4.5; en Barneveld 2011, p. 

560-561.  
28 Vgl. Boschma & Schutte-Veenstra 2012, paragraaf 3.3.2. 
29 Zie in dit verband Slagter/Assink 2013 (Deel 1), p. 598. 
30  Vgl. paragraaf 6.2.2.5 onder ii. 
31 Zie in dit verband Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 74. 
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hoofde van aansprakelijkheid met een vordering die hij op de vennootschap heeft,32 
omdat dit ten koste zou gaan van andere schuldeisers in het faillissement.33 Indien 
het tekort dat door de uitkering is ontstaan in de aansprakelijkheidsprocedure van 
artikel 2:216 lid 3 BW nog niet exact vaststaat, kan de rechter bepalen dat van de 
omvang van het tekort een staat wordt opgemaakt.34 Dit is mogelijk door de over-
eenkomstige toepassing van artikel 2:248 lid 5 BW.35  
 
Artikel 2:216 lid 3 derde volzin BW bevat een disculpatiemogelijkheid van bestuur-
ders.36 Niet hoofdelijk verbonden is de bestuurder die bewijst dat (i) het niet aan 
hem te wijten is dat de uitkering is gedaan en (ii) hij niet nalatig is geweest in het 
treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. De bestuurder moet 
zien te voorkomen dat het bestuur het goedkeuringsbesluit neemt door bijvoorbeeld 
tegen te stemmen of door het beïnvloeden van medebestuurders.37 Een bestuurder 
die tegen de ontoelaatbare uitkering heeft gestemd en dit zorgvuldig notuleert kan 
mijns inziens niet aansprakelijk zijn, omdat deze bestuurder niet heeft bijgedragen 
aan de totstandkoming van het goedkeurende bestuursbesluit.38 Indien het goed-
keuringsbesluit toch is genomen, maar de uitkering nog niet betaalbaar is gesteld, 
kan de bestuurder bijvoorbeeld (i) trachten zijn medebestuurders te beïnvloeden 
teneinde te bereiken dat het goedkeuringsbesluit wordt ingetrokken, (ii) de raad van 
commissarissen benaderen, en (iii) de aandeelhouders confronteren met de  
mogelijke terugbetalingsplicht die hen boven het hoofd hangt. Is het dividend wel 
betaalbaar gesteld dan dient de bestuurder maatregelen te treffen om de continuïteit 
van de vennootschap te waarborgen. Gedacht kan worden aan: (i) het aantrekken 
van nieuwe kredietfaciliteiten, (ii) het beïnvloeden van het investerings- en  
uitgavenpatroon, (iii) het werven van nieuwe klanten, en (iv) het onderhandelen met 
schuldeisers.39  
 
Artikel 2:216 lid 3 vijfde volzin BW bevat een terugbetalingsverplichting voor aan-
deelhouders en andere uitkeringsgerechtigden.40 Degene die een uitkering ontving 
terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de 
uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is 
gehouden tot vergoeding van hetgeen hij heeft ontvangen vermeerderd met de  
wettelijke rente.41 De terugbetalingsplicht van ontvangers te kwader trouw creëert 

                                                        
32 Artikel 2:216 lid 3 laatste volzin BW. 
33 Zie in dit verband Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 74 en Ka-

merstukken I 2011/12, nr. E (nadere memorie van het antwoord), p. 13. 
34 Artikel 612-615b Rv (schadestaatprocedure). 
35 Artikel 2:216 lid 3 tweede volzin BW. 
36  Vgl. artikel 2:9 lid 2 BW. 
37 Zie in dit verband Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 

51.  
38 Zie in dit verband Barneveld 2011, p. 563. 
39 Zie in dit verband Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/213. 
40 Denk aan houders van statutaire winstbewijzen, vruchtgebruikers of inningsbevoegde pandhouders. 
41 Zie in dit verband Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 34, waar de 

minister opmerkt dat de terugbetalingsverplichting van aandeelhouders geoorloofd is, omdat het niet-
gerechtvaardigd is dat de sanctie van aansprakelijkheid volledig bij het bestuur ligt, terwijl nauw bij 
de besluitvorming betrokken aandeelhouders financieel zouden profiteren. Zie ook Asser/Van Solin-
ge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/214, waar van Solinge en Nieuwe Weme opmerken dat indien de 
ontvanger de uitkering heeft doorbetaald aan een derde onder omstandigheden ook een terugbeta-



HOOFDSTUK 7 

148 

voor bestuurders een extra prikkel om de aandeelhouders en andere uitkeringsge-
rechtigden in zodanige mate te informeren dat ook zij op de hoogte zijn van de af-
wegingen bij de uitkeringstest.42 De terugbetalingsverplichting is in beginsel een 
verplichting tot betaling aan de vennootschap. Indien de bestuurders hun schuld uit 
hoofde van aansprakelijkheid ex artikel 2:216 lid 3 BW reeds aan de vennootschap 
hebben voldaan, moeten de aandeelhouders en/of andere uitkeringsgerechtigden te 
kwader trouw het door hen ten onrechte ontvangen dividend aan de bestuurders  
terugbetalen. De bestuurders hebben immers een regresrecht op de ontvangers van 
de uitkering. De vergoeding aan de bestuurder geschiedt naar evenredigheid van het 
gedeelte van het tekort dat door ieder van de bestuurders is voldaan.43  
 
De aandeelhouder of een andere uitkeringsgerechtigde die is gehouden tot terugbeta-
ling aan de vennootschap kan zich in beginsel niet beroepen op verrekening met een 
schuld die hij op de vennootschap heeft (artikel 2:216 lid 3 laatste volzin BW).44 
Een aandeelhouder op wie een terugbetalingsverplichting rust is wel bevoegd tot 
verrekening indien de bestuurders hun schuld uit hoofde van artikel 2:216 lid 3 BW 
reeds hebben voldaan en de bestuurders gebruik maken van hun regresrecht. De 
schuldeisers worden in deze situatie niet benadeeld, omdat de bestuurders het tekort 
al hebben voldaan.45 Verder bepaalt artikel 2:216 lid 11 BW dat artikel 2:216 lid 3 
BW niet van toepassing is op uitkeringen in de vorm van bonusaandelen of stock-
dividend.46 Het eigen vermogen van de vennootschap vermindert in deze gevallen 
niet, waardoor geen gevaar bestaat voor benadeling van schuldeisers.47 
 
De uitkeringsregels van artikel 2:216 lid 6, 9 en 10 BW stemmen grotendeels over-
een met uitkeringsregels van de NV. Een groot verschil met de NV-regeling is  
artikel 2:216 lid 7 BW, ingevolge waarvan de statuten van een BV kunnen bepalen 
dat aandelen van een bepaalde soort of aanduiding geen of slechts een beperkt recht 
geven op deling in de winst of reserves van de vennootschap.48 Ingevolge artikel 
2:216 lid 8 BW is voor de invoering van een dergelijke statutaire winstbeperking 
instemming vereist van alle houders van aandelen aan wier rechten de statuten-
wijziging afbreuk doet.49 Anders dan bij de NV tellen bij de berekening van iedere 
uitkering de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee, tenzij de 
statuten van de BV anders bepalen. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder 
aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen 

                                                                                                                                  
lingsplicht kan komen te rusten op die derde. Dit kan volgens hen het geval zijn bij misbruik van 
rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld in de situatie dat de directe ontvanger door de uiteindelijke ont-
vanger wordt gebruikt als stroman.  

42 Zie in dit verband Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 31. 
43 Artikel 2:216 lid 3 vijfde volzin BW. 
44 Zie in dit verband Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 74. 
45 Zie in dit verband Kamerstukken I 2011/12, nr. E (nadere memorie van het antwoord), p. 13. 
46  Zie in dit verband Wolf 2014, p. 125-127, waar hij betoogt dat het zowel vanuit juridisch als  

praktisch oogpunt aan te bevelen is dat artikel 2:216 lid 11 BW wordt gewijzigd, in die zin dat het 
goedkeurende besluit van artikel 2:216 lid 2 BW niet van toepassing is op uitkeringen in de vorm van 
aandelen in het kapitaal van de vennootschap. 

47 Zie in dit verband Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 97. 
48 Zie in dit verband Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 35 en Van der Heijden/Van der 

Grinten/Dortmond 2013, p. 749-750. 
49 Zie in dit verband Slagter/Assink 2013 (Deel 1), p. 593-594. 
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op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Hiervan kan worden  
afgeweken in de statuten, mits met instemming van alle houders van aandelen aan 
wier rechten de statutenwijziging afbreuk doet (artikel 2:216 lid 8 BW) of telkens 
met instemming van alle aandeelhouders.50 
 
7.3 Artikel 2:216 lid 1 BW: het wettelijk uitgangspunt per 1 oktober 2012 

verlaten? 
 
Per 1 oktober 2012 is, ingevolge artikel 2:216 lid 1 BW, de algemene vergadering 
bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is 
bepaald en tot vaststelling van uitkeringen. In de praktijk werd van het oude artikel 
2:216 lid 1 (O)BW meestal statutair afgeweken door te bepalen dat de winst ter  
beschikking stond van de AV; de AV besliste dan over de bestemming van de winst. 
Op deze wijze behoefde niet alle winst te worden uitgekeerd en kwam de winst de 
aandeelhouders niet automatisch ten goede. Om tegemoet te komen aan de wensen 
van de praktijk heeft de wetgever het eerste lid aangepast.51 In de laatste zin van het 
nieuwe artikel 2:216 lid 1 BW is opgenomen dat de statuten de bevoegdheid als  
bedoeld in de laatste zin van artikel 2:216 lid 1 BW kunnen beperken of toekennen 
aan een ander orgaan.52 Een mogelijke beperking kan inhouden dat statutair wordt  
bepaald dat de winst, die blijkt uit de jaarrekening, de aandeelhouders onmiddellijk 
ten goede komt.53 Het besluit tot vaststelling van de jaarrekening dient in dit geval 
tevens te worden beschouwd als het besluit dat strekt tot uitkering.54 Dat besluit  
vereist goedkeuring van het bestuur, alvorens rechtsgeldig kan worden overgegaan 
tot betaalbaarstelling van het dividend.55 Verder kan men denken aan een statutair 
winstrecht of een bepaling inhoudende dat een deel van de winst onder bepaalde 
omstandigheden wordt gereserveerd.  
 
Een statutaire halt om te voorkomen dat de winst de aandeelhouders automatisch ten 
goede komt is niet langer noodzakelijk. Het is nu, behoudens statutaire afwijking, de 
algemene vergadering als orgaan van de vennootschap dat beslist tot uitkeren dan 
wel reserveren van de winst. Dit betekent mijns inziens niet dat het oude wettelijke 
uitgangspunt 'uitkeren' onder het nieuwe recht geheel is verlaten, zelfs nu dit niet 
meer met zoveel woorden in de wet staat. De aandeelhouders als verschaffers van 
het risicodragend vermogen moeten immers een vergoeding krijgen voor het door 
hen ter beschikking gestelde vermogen.56 De wetgever heeft immers geen algehele 
breuk beoogd met het oude wettelijke uitgangspunt 'uitkeren'. De Flex-wet houdt, 
aldus de minister, geen fundamentele verandering in: 'De wijzigingsvoorstellen  
betreffen dan ook geen fundamentele verandering, maar zorgen ervoor dat beginse-

                                                        
50 Artikel 2:216 lid BW. 
51 Zie in dit verband Rapport-De Kluiver e.a. 2004, 75-76 en Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 

(memorie van toelichting), p. 69. 
52 Zie voor een kritisch tegengeluid Koelemeijer 2012, p. 42-44, waar zij betoogt dat achter het statutair 

toekennen van de bevoegdheid tot winstbestemming aan een ander orgaan dan de AV een risico 
schuilt voor minderheidsaandeelhouders. 

53 Zie Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 69. 
54  Zie meer uitgebreid paragraaf 5.2. 
55 Zie in dit verband Kamerstukken I 2011/12, nr. E (nadere memorie van het antwoord), p. 14. 
56 Zie Kamerstukken II 2011/12, 33 168, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 6 
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len, ontwikkelingen en tendensen in het bestaande recht worden doorgetrokken.'57 
Daarnaast kunnen de statuten van een BV naar nieuw recht bepalen dat de winst, die 
blijkt uit de jaarrekening, de aandeelhouders rechtstreeks ten goede komt. Door deze 
statutaire beperking kan het oude wettelijke uitgangspunt onverkort worden toe-
gepast, waardoor niet kan worden gesteld dat het oude wettelijk uitgangspunt geheel 
is verlaten. Bovendien benadrukt de theorie van het direct extern werkende uitke-
ringsbesluit het (oude) wettelijke uitgangspunt 'uitkeren'. Het bestuur moet in begin-
sel het uitkeringsbesluit van de AV uitvoeren door het dividend betaalbaar te stel-
len.58 
 
De reden voor deze in de memorie van toelichting expliciet genoemde beperking is 
dat statuten, waarin was opgenomen dat de winst de aandeelhouders ten goede 
kwam, na 1 oktober 2012 geen aanpassing behoefden. De vraag rijst wat rechtens is 
indien de statuten op dit punt zwegen, omdat het oude wettelijke uitgangspunt  
'uitkeren' binnen een BV leidend was. De aandeelhouders zagen zich in het voor-
noemde geval per 1 oktober 2012 geconfronteerd met een anders waaiende wind. 
Statutenwijziging is in dit geval noodzakelijk indien het de bedoeling is dat de winst 
de aandeelhouders automatisch ten goede blijft komen. BV's die het oude wettelijk 
uitgangspunt onverkort wensen toe te passen, wordt geen strobreed in de weg  
gelegd. Zij kunnen statutair bepalen dat de winst de aandeelhouders rechtstreeks ten 
goede komt.  
 
7.4 Artikel 2:216 lid 2 en lid 3 BW; niet zonder slag of stoot 
 
Het goedkeuringsvereiste van artikel 2:216 lid 2 BW en de daarmee samenhangende 
aansprakelijkheidsnorm van lid 3 behoren tot de meest bediscussieerde onderwerpen 
bij de totstandkoming van de Wet Flex-BV. Het oorspronkelijke voorstel van wet is 
in de parlementaire behandeling op een aantal cruciale punten aanzienlijk gewijzigd. 
Zie hierna een vergelijkende tekst welke de ontwikkeling van artikel 2:216 BW ge-
durende de parlementaire behandeling weergeeft. De toevoegingen zijn dikgedrukt 
en de verwijderde passages zijn doorgestreept.  
 
Lid 2 Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur 

geen instemming heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de instemming 
goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de 
vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het  
betalen van haar opeisbare schulden. 

 
Lid 3 Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen 

van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de 
uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennoot-
schap hoofdelijk verbonden voor het bedrag of de waarde van die uitkering 
tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de 
dag van de uitkering. Artikel 248 lid 5 is van overeenkomstige toepas-

                                                        
57 Zie Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 4-5 en Asser/Van Solinge 

& Nieuwe Weme 2-IIa 2013/211. 
58 Zie meer uitgebreid paragraaf 5.4.4. 
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sing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te 
wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet  
nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af 
te wenden. Indien de vennootschap binnen een jaar na het doen van een uit-
kering in staat van faillissement wordt verklaard, is degene Degene die de 
uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat 
de vennootschap na de verkrijging niet zou kunnen blijven voortgaan met 
het betalen van haar opeisbare schulden, is gehouden tot terugbetaling aan 
de vennootschap van het bedrag of de waarde van de uitkering vergoeding 
van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste 
het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering met de 
wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de bestuurders de 
vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de 
derde zin bedoelde terugbetaling vergoeding aan de bestuurders, naar even-
redigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten 
aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de derde zin is de schul-
denaar niet bevoegd tot verrekening. 

 
Uiteindelijk is in het goedkeuringsvereiste van het tweede lid van artikel 2:216 BW 
een tweetal wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de oorspronkelijk voorgestelde 
tekst. Ten eerste is het woord 'instemming' vervangen door 'goedkeuring' en ten 
tweede is het woord 'slechts' in dit artikellid opgenomen. De meest significante  
wijziging van het derde lid, ziet op de verandering van de hoogte van aansprakelijk-
heid; van de hoogte van de uitkering naar de hoogte van een eventueel tekort als 
gevolg van de uitkering. De totstandkoming van beide artikelleden ging gepaard met 
de nodige turbulentie en zowel lid 2 als lid 3 zijn op enig moment geschrapt om later 
te worden heringevoerd.  
 
Gevreesd werd dat artikel 2:216 lid 2 BW, zoals deze oorspronkelijk was voor-
gesteld, een te grote discretionaire bevoegdheid zou toekennen aan het bestuur bij 
dividenduitkeringen.59 Hieraan werd tegemoetgekomen door het woord 'slechts' op 
te nemen in het tweede lid van artikel 2:216 BW.60 Deze toevoeging verduidelijkt 
dat de uitkering slechts mag worden geweigerd indien het bestuur weet of redelij-
kerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap niet kan blijven voortgaan met het 
betalen van haar opeisbare schulden.61 Ook gingen stemmen op voor de schrapping 
van het woord 'slechts'. Het goedkeuringsbesluit zou een breder toetsingskader  
moeten bieden, waarbinnen het bestuur het belang van de gehele vennootschap en 
haar stakeholders kon betrekken.62 Hoewel het woord 'slechts' aanvankelijk werd 
geschrapt,63 is dit later weer toegevoegd.64 Het oorspronkelijke voorstel voor lid 2 
kende voorts een instemmingsvereiste, maar dit leidde tot onduidelijkheid over de 
wijze waarop het bestuur deze instemming vorm diende te geven en of het steeds 

                                                        
59  Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 35. 
60  Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 7 (nota van wijziging), p. 16. 
61  Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 35. 
62 Zie Kamerstukken II 2009/10, 31 058, nr. 9 (amendement van het lid Irrgang), p. 3. 
63  Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 9 (amendement van het lid Irrgang), p. 3. 
64  Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 12 (gewijzigd amendement van het lid Irrgang c.s.), p. 1. 
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moest gaan om een formele instemming.65 Het begrip 'instemming' werd vervangen 
met 'goedkeuring' om beter tot uitdrukking te brengen dat het om een besluit moet 
gaan.66  
 
Ook de aansprakelijkheidssanctie van artikel 2:216 lid 3 BW heeft tot discussie  
geleid. Deze discussie richtte zich voornamelijk op de omvang van de aansprake-
lijkheid welke zou voortvloeien uit artikel 2:216 BW wanneer een uitkering zou 
leiden tot het faillissement van de vennootschap. Waar de aansprakelijkheidssanctie 
van artikel 2:216 BW voor bestuurders en aandeelhouders aanvankelijk het bedrag 
of de waarde van de uitkering bedroeg, werd dit later aangepast tot het tekort dat 
door de uitkering is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van 
de uitkering.67 Aanleiding hiervoor waren de vragen van de CDA- en SP-fractie, 
waarin kritisch werd gereageerd op het risico van omvangrijke aansprakelijkheid, 
onder meer met het oog op bijkomende administratieve lasten.68 Voorts werd niet 
langer als vereiste voor mogelijke aansprakelijkheid gesteld dat de vennootschap 
binnen een jaar na de uitkering in staat van faillissement is verklaard, maar in plaats 
daarvan werd de eis gesteld dat de ontvanger niet te goeder trouw was op het  
moment dat deze de uitkering ontving. Zo werd aansluiting gezocht bij bestaande 
jurisprudentie inzake bestuurdersaansprakelijkheid en regelingen in andere rechts-
stelsels.69 
 
Zowel het goedkeuringsvereiste van lid 2 als de daaraan gekoppelde aansprakelijk-
heidssanctie van lid 3 zouden later worden geschrapt. Dit was het gevolg van  
kritische geluiden vanuit het bedrijfsleven, welke waren gestoeld op drie argumen-
ten.70 Als eerste werd gesteld dat het goedkeuringsvereiste zou leiden tot een  
uitbreiding van de formele taken van het bestuur en daarmee tot uitdijende aan-
sprakelijkheidsrisico's. Voorts zou weigering van goedkeuring kunnen leiden tot 
impasses in de besluitvorming, wat mogelijkerwijs zou leiden tot spanningen in de 
relatie tussen het bestuur en de AV. Dit laatste is extra bezwaarlijk wanneer de AV 
op grond van artikel 2:239 lid 4 BW bindende aanwijzingen heeft gegeven aan het 
bestuur.71 Tenslotte werd een dogmatisch argument opgeworpen. In het Nederlandse 
vennootschapsrecht heeft als uitgangspunt te gelden dat de AV beslist over de uitke-
ringen door de vennootschap; een goedkeuringsvereiste zijdens het bestuur, door-
kruist deze beslissingsvrijheid en is zodoende overbodig.72 Aanhangers van deze 
kritiek wezen naar bestaande systemen voor de sanctionering van nadelige  

                                                        
65 Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 50. 
66  Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 50 en Kamer-

stukken II 2008/09, 31 058, nr. 7 (nota van wijziging), p. 16. 
67  Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 7, p. 11 en 16 (nota van wijziging). 
68  Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 5, p. 9-12 (verslag). 
69  Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 7, p. 11 en 16 (nota van wijziging). 
70  Zie in dit verband Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 8 (tweede nota van wijziging), p. 3-4. 
71  Zie Kamerstukken I 2011/12, 31 058, nr. E (nader memorie van antwoord), p. 14. Feitelijk zie ik geen 

bezwaren tegen het geven van een instructie die verband houdt met het doen van uitkeringen. Immers 
zal het bestuur zowel met instructie, op grond van artikel 2:239 lid 4 BW laatste zinsnede, als zonder 
instructie, op grond van artikel 2:216 lid 3 BW, alsook meer algemeen op grond van artikel 2:239 lid 
5 en 2:9 BW zijn gehouden om het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderne-
ming in zijn besluitvorming te betrekken. Zie ook Van der Zanden 2013, p. 145. 

72  Vgl. paragraaf 5.5. 
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uitkeringen. Aansprakelijkheid van bestuurders zou moeten voortvloeien uit de  
algemene regeling omtrent behoorlijke taakvervulling van bestuurders zoals  
opgenomen in artikel 2:9 BW, de regeling omtrent kennelijk onbehoorlijk bestuur 
van artikel 2:248 BW en eventuele aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige 
daad als neergelegd in artikel 6:162 BW. Bestuurders konden aandeelhouders waar-
schuwen voor de eventuele gevolgen van een dividenduitkering door gebruik te  
maken van de raadgevende stem die hen op grond van artikel 2:227 lid 7 BW toe-
komt. Wordt ondanks deze waarschuwing besloten dividend uit te keren, dan kun-
nen bestuurders zich in beginsel beroepen op het feit dat zij hun taak behoorlijk 
hebben vervuld en is aansprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW niet aan de  
orde. De eventuele aansprakelijkheidsgevolgen berusten dan bij de leden van de AV 
die het uitkeringsbesluit nemen en de winstuitkering ontvangen. De aansprakelijk-
heidsnorm van lid 3 was aldus overbodig.73 
 
De schrapping van het goedkeuringsvereiste en de aansprakelijkheidsnorm werd 
later teruggedraaid.74 Hieraan lag een drietal argumenten ten grondslag. Ten eerste 
zou het lastig zijn om aandeelhouders aansprakelijk te stellen voor een nadelige  
uitkering wanneer het een groot aantal aandeelhouders betreft of wanneer zij in het 
buitenland zijn gevestigd. Daarnaast zijn crediteuren meer gebaat bij een regeling 
die beoogt benadelende uitkeringen te voorkomen, dan bij mogelijke retrospectieve 
aansprakelijkstelling. Tenslotte zouden bestuurders beter op de hoogte zijn van de 
financiële positie van de vennootschap en kunnen zij aldus het beste oordelen over 
de toelaatbaarheid van een bepaalde uitkering. Bestuurders dienen weerstand te 
kunnen bieden tegen de AV wanneer deze een eventuele waarschuwing in de wind 
slaat. Dit verantwoordt de aansprakelijkheidsnorm. Een dergelijk stelsel zou passen 
binnen het kader van de bestuurstaak, nu bestuurders het besluit dienen te toetsen 
aan het vennootschappelijk belang.75 
 
7.5 Het uitkeringsbesluit vanaf 1 oktober 2012 
 
7.5.1 Inleiding 
 
In deze paragraaf wordt bezien wat de invoering van de uitkeringstest van artikel 
2:216 lid 2 BW betekent voor de kwalificatie van het uitkeringsbesluit als een direct 
extern werkend besluit. Allereerst wordt stilgestaan bij de bedoeling van de wet-
gever bij de invoering van de uitkeringstest (paragraaf 7.5.2). Voor beantwoording 
van deze vraag worden de volgende twee deelvragen behandeld: (i) had de wetgever 
tot een andere keuze kunnen komen (paragraaf 7.5.2.1); en (ii) wat bedoelt de wet-
gever nu precies met het codificeren van bestaande jurisprudentie (paragraaf 

                                                        
73  Zie in dit verband Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 8 (tweede nota van wijziging), p. 3-4. Vgl. 

paragraaf 6.2.2.3. 
74  Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 12 (gewijzigd amendement van het lid Irrgang c.s.) en 

Kamerstukken I 2009/10, 31 058, nr. A (gewijzigd voorstel van wet). 
75  Zie in dit kader Kamerstukken II 2009/10, 31 058, nr. 9 (amendement van het lid Irrgang), p. 2-3; 

Kamerstukken II 2009/10, 31 058, nr. 11 (verslag van een wetgevingsoverleg), p. 4, 12, 17, 18 en 26-
27; Kamerstukken II 2009/10, 31 058, nr. 12 (gewijzigd amendement van het lid Irrgang c.s), p. 2-3; 
Kamerstukken II 2009/10, 31 058, nr. 15 (nader gewijzigd amendement van het lid Irrgang c.s.), p. 2-
3; en Kamerstukken II 2009/10, 31 058, nr. 22 (verslag van een wetgevingsoverleg), p. 13. 
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7.5.2.2). Paragraaf 7.5.3 gaat over het wettelijke goedkeuringsvereiste van artikel 
2:216 lid 2 BW. Meer in het bijzonder wordt ingegaan op de vraag wat de invoering 
van het goedkeuringsvereiste betekent voor de kwalificatie van het uitkeringsbesluit. 
Deze paragraaf wordt afgesloten met een conclusie (paragraaf 7.5.4).  
 
7.5.2 Bedoeling van de wetgever 
 
De wetgever heeft, na een turbulent wetgevingstraject, uiteindelijk gekozen voor een 
met aansprakelijkheid gesanctioneerd goedkeuringsvereiste. Deze keuze van de 
wetgever houdt mijns inziens verband met de kwalificatie van het uitkeringsbesluit 
als een direct extern werkend besluit. Daarnaast heeft de wetgever bestaande  
jurisprudentie willen codificeren. In het hiernavolgende tracht ik nader te verklaren 
waarom de wetgever tot deze keuze is gekomen.  
 
7.5.2.1 Noodzaak 
 
Uit hoofdstuk 5 is gebleken dat het uitkeringsbesluit onder het recht van vóór 1  
oktober 2012 een zuiver direct extern werkend besluit was. Dit uitgangspunt, in 
combinatie met het wegvallen van het oude systeem van kapitaalbescherming, 
dwong de wetgever tot invoering van het wettelijk goedkeuringsvereiste van artikel 
2:216 lid 2 BW. Om aan te tonen dat de wetgever bij de invoering van de uitkerings-
test weinig keuzevrijheid had, zullen hierna de volgende twee hypothesen worden 
behandeld: de situatie dat de direct externe werking ná 1 oktober 2012 aan het uitke-
ringsbesluit is komen te ontvallen (hypothese i); en de situatie dat ná 1 oktober 2012 
nog steeds sprake is van een direct extern werkend uitkeringsbesluit (hypothese ii). 
 
(i) hypothese i 
Als na 1 oktober 2012 de direct externe werking aan het uitkeringsbesluit is komen 
te ontvallen, kan worden gesteld dat het tweede lid van artikel 2:216 BW overbodig 
is. In deze hypothese kwalificeert het uitkeringsbesluit als een besluit met indirect 
externe werking en heeft als zodanig slechts interne werking.76 Het intern genomen 
uitkeringsbesluit vormt de basis voor de door het bestuur te verrichten vertegen-
woordigingshandeling. Hier is dus een formele rol voor het bestuur weggelegd. Wil 
het uitkeringsbesluit tegenover de aandeelhouders buiten orgaanverband effect  
hebben, dan moet het bestuur de vennootschap nog vertegenwoordigen bij het  
betaalbaar stellen van het dividend. Kortom, bij een indirect extern werkend uit-
keringsbesluit kan de AV zelf geen verbintenis tot betaalbaarstelling in het leven 
roepen, meer bepaald geen vorderingsrecht voor aandeelhouders creëren.  
 
In deze situatie heeft het bestuur ten aanzien van de vertegenwoordigingshandeling 
rekening te houden met alle feiten en omstandigheden die kunnen resulteren in 
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.77 Door uit te gaan van de indirect externe 

                                                        
76 Zie meer uitgebreid over besluiten met indirect externe werking paragraaf 5.4.2.b. Vgl. paragraaf 

7.5.3 onder i. 
77  Vgl. paragraaf 6.2.2 en 6.3. De in deze paragrafen aangehaalde jurisprudentie handelt over situaties 

waarin bestuurders aansprakelijk werden gehouden voor het uitvoeren van een geldig genomen divi-
dendbesluit. 



DIVIDENDUITKERINGEN NAAR NIEUW RECHT 

155 

werking van het uitkeringsbesluit is een opname van een wettelijk goedkeuringsver-
eiste overbodig, omdat vanuit de kwalificatie van het uitkeringsbesluit geredeneerd 
de bestuurder al een rol is toebedeeld met mogelijke aansprakelijkheidsrisico's. De 
bestuurder moet immers nog een vertegenwoordigingshandeling stellen. De wet-
gever heeft niet de keuze gemaakt om de perceptie van de direct externe werking 
van het uitkeringsbesluit te verlaten, maar heeft gekozen voor de invoering van een 
wettelijk goedkeuringsvereiste.  
 
(ii) hypothese ii 
Het feit dat ook na 1 oktober 2012 nog sprake zou zijn van een direct extern  
werkend uitkeringsbesluit noodzaakte de wetgever tot invoering van artikel 2:216 
lid 2 en 3 BW. Vanwege het wettelijk uitgangspunt 'uitkeren' in combinatie met de 
direct externe werking van het uitkeringsbesluit en het wegvallen van het oude  
systeem van kapitaalbescherming was in theorie en praktijk het risico voor crediteu-
ren vergroot. De wetgever moest bij het bedenken van de regeling een balans vinden 
tussen enerzijds het belang van de crediteuren en anderzijds het financiële belang 
van de aandeelhouders. 
 
Ten behoeve van de crediteuren heeft de wetgever, met het wettelijke goedkeurings-
vereiste van artikel 2:216 lid 2 BW, een noodrem in de wet opgenomen voor  
evidente gevallen zoals aan de orde in het arrest Reinders Didam. Het  
bestuur heeft met het goedkeuringsvereiste een instrument in handen gekregen om 
de AV het hoofd te kunnen bieden, namelijk door weerstand te bieden tegen uit-
keringen die onvermijdelijk leiden tot het insolvent worden van de onderneming. 
Daarbij kan worden gesteld dat goedkeuring op basis van de uitkeringstest nodig 
was omdat het arrest Reinders Didam onjuist is.78 Als het arrest Reinders Didam 
dogmatisch juist was, hoefde in beginsel geen nieuwe wettelijke regeling te worden 
geïntroduceerd.  
 
Naast crediteurenbescherming moest de wetgever ook recht doen aan het wettelijke 
uitgangspunt 'uitkeren'. De winst moest, behoudens statutaire afwijking, toevallen 
aan de aandeelhouders. De wetgever heeft immers geen fundamentele wijzigingen 
beoogd.79 In de regeling van artikel 2:216 lid 2 BW is dit tot uitdrukking gebracht 
door middel van het woord 'slechts'. Bovendien heeft de wetgever meermalen aan-
gegeven dat het bestuur geen discretionaire bevoegdheid toekomt ten aanzien van 
het al dan niet goedkeuren van het uitkeringsbesluit.80 De wetgever heeft met deze 
toevoeging de belangen van de aandeelhouders gewaarborgd. Het financiële belang 
van de aandeelhouders ('slechts') en het crediteurenbelang (het goedkeurings-
vereiste) geeft dé spanning weer in de regeling van artikel 2:216 lid 2 BW. Een 
DGA is zich minder bewust van deze spanning, omdat hij zijn eigen rendements-
belang als aandeelhouder vaak laat prevaleren boven het vennootschappelijk belang 
dat hij als bestuurder heeft te dienen.81  

                                                        
78 Zie meer uitgebreid paragraaf 6.2.2.3. 
79 Zie meer uitgebreid paragraaf 7.3. 
80 Zie in dit verband Kamerstukken I 2011/12, 31 058, nr. C (memorie van antwoord), p. 11-12. 
81  Vgl. paragraaf 6.2.2.4 en 6.3 over de vereenzelvigingsbenadering, die maatgevend lijkt te zijn in de 

(lagere) rechtspraak van na het arrest Reinders Didam. 



HOOFDSTUK 7 

156 

In de totstandkominggeschiedenis wordt met zoveel woorden gezegd dat artikel 
2:216 lid 2 BW nodig is om te kunnen laveren tussen het rendementsbelang van de 
aandeelhouders en het crediteurenbelang.82 In de nota naar aanleiding van het  
verslag stelt de minister: 'De bestuurders kunnen het beste beoordelen of de financi-
ele positie van de vennootschap uitkeringen toelaat en zonodig weerstand bieden 
tegen financiële wensen van aandeelhouders die niet in het belang zijn van de ven-
nootschap en haar crediteuren.'83 [Onderstr. RC] In de toelichting bij het nader  
gewijzigd amendement van het lid Irrgang c.s. stellen de leden Irrgang, Kalma en 
Weekers als volgt: 'Bestuurders kunnen het beste beoordelen of de financiële positie 
een bepaalde uitkering al dan niet toelaat, zij moeten dan ook weerstand kunnen 
bieden tegen aandeelhouders die een waarschuwing van het bestuur negeren en 
besluiten tot de uitkering. Om bestuurders meer houvast te geven moet dit uitdruk-
kelijk in de wet worden vastgelegd. Dit amendement zorgt er voor dat het bestuur 
het dividendbesluit moet goedkeuren, zoals in het wetsvoorstel was geregeld na de  
eerste nota van wijziging.'84 [Onderstr. RC] 
 
Deze weerstandsratio vindt ook zijn weerklank in de literatuur. Zie in dit verband 
Van Veen: 'In dit kader is de ratio van de regeling van artikel 2:216 BW van belang. 
Uit de totstandkominggeschiedenis blijkt dat deze regeling ertoe strekt om het  
bestuur een instrument te geven om de algemene vergadering het hoofd te kunnen 
bieden.'85 [Onderstr. RC] Zie voorts Lohman: 'Door dit in de wet vast te leggen 
biedt dit bestuurders houvast om weerstand te bieden tegen aandeelhouders die  
– naar hun goed recht – alleen het belang van aandeelhouders behartigen en niet 
dat van de andere stakeholders van de vennootschap.'86[Onderstr. RC] Onder het 
oude recht ontbrak een dergelijke (wettelijke) noodrem. Een bestuurder kon een 
uitkering niet blokkeren vanwege de direct externe werking van het uitkerings-
besluit, althans wanneer de uitkering viel binnen de marge van de vrije ruimte  
blijkend uit de laatst vastgestelde jaarrekening. De wetgever was dus bij het weg-
vallen van de regeling van kapitaalbescherming genoodzaakt een nieuwe noodrem 
in te voeren. Een interessante vraag is of deze noodrem in wezen noodzakelijk was. 
 
Naast het feit dat de wetgever stelt dat de regeling van artikel 2:216 lid 2 BW nodig 
is, benadrukt zij meermalen, in lijn met de direct externe werking van het uitke-
ringsbesluit, dat het bestuur onder normale omstandigheden niet aansprakelijk is 
voor zijn rol in het uitkeringstraject. In de memorie van toelichting stelt de minister 
het volgende: 'Een bestuurder die de boekhouding van de vennootschap op orde 
heeft en op basis van de beschikbare informatie tot een redelijk en onderbouwd  
oordeel is gekomen over de financiële positie van de vennootschap en de  
geoorloofdheid van de uitkeringen en zich rekenschap heeft gegeven van de  
belangen van de schuldeisers van de vennootschap, wordt geacht in dit opzicht zijn 
taak te vervullen op de wijze waarop een redelijk bekwame en redelijk handelende 
functionaris die taak in de gegeven omstandigheden had behoren te vervullen. Hij 
                                                        
82 Zie ook Buijn & Storm 2013, p. 75.  
83 Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 8-9. 
84 Zie Kamerstukken II 2009/10, 31 058, nr. 15 (nader gewijzigd amendement van het lid Irrgang c.s.), 

p. 3. 
85 Zie Van Veen 2013, p. 5. 
86 Zie De Savornin Lohman 2009, p. 143. 
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behoeft in dat geval dus geen aansprakelijkheid te vrezen.'87 [Onderstr. RC] In de 
nota naar aanleiding van het verslag herhaalt de minister in meer algemene bewoor-
dingen dat een bestuurder onder normale omstandigheden niet aansprakelijk is:  
'De bv blijft in de voorgestelde regeling een rechtsvorm waaraan beperkte aanspra-
kelijkheid is verbonden. Aandeelhouders en bestuurders zijn in beginsel niet aan-
sprakelijk voor schulden van de vennootschap. Schuldeisers van de vennootschap 
kunnen zich verhalen op het vermogen van de rechtspersoon. Het uitgangspunt van 
zowel de bestaande wettelijke regeling als van de voorgestelde regeling is dat de wet 
regels stelt om te voorkomen dat de beperkte aansprakelijkheid wordt aangewend 
om schuldeisers van de vennootschap te benadelen.'88 [Onderstr. RC] Een aantal 
jaren later herhaalt de minister nogmaals dit standpunt: 'Als de vennootschap op  
basis van de boekhouding constateert dat er voldoende eigen vermogen is voor een 
uitkering, is onder normale omstandigheden aan de uitkeringstest voldaan. Punt.'89 
[Onderstr. RC] 
 
7.5.2.2 Codificatie 
 
In de literatuur en totstandkomingsgeschiedenis spreekt men herhaaldelijk over 
codificatie van de arresten Nimox en Reinders Didam.90 Deze arresten worden  
gepresenteerd als het fundament van de nieuwe met aansprakelijkheid  
gesanctioneerde uitkeringstest van artikel 2:216 BW. De memorie van toelichting 
spreekt over 'aansluiten bij' de arresten Nimox en Reinders Didam: 'De jurispruden-
tie op het gebied van externe aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders 
sluit in grote lijnen aan bij de normen in artikel 216 van dit wetsvoorstel (richting-
gevend op dit punt is HR 6 oktober 1989, RvdW 1989, 217, Beklamel; in het kader 
van dividenduitkeringen kan worden gewezen op HR 8 november 1991, NJ 
1992/174, Nimox en HR 6 februari 2004, JOR 2004/67, Reinders Didam).' 91  
[Onderstr. RC] In een wetgevingsoverleg sprak de minister later over codificatie: 
'Verwacht mag worden dat codificatie in de wet de rechtszekerheid juist bevor-
dert.'92 Jaren later bevestigde de minister zijn standpunt: 'De heer Van der Steur en 
anderen – eigenlijk alle woordvoerders – hebben over artikel 216 gesproken. Kan 
de minister bevestigen dat artikel 216 van het wetsvoorstel een codificatie van de 
jurisprudentie is? De inhoudelijke beoordeling die van het bestuur wordt verwacht 
bij een uitkering is gelijk aan wat nu al in de rechtspraak is bepaald. Het is dus  
inderdaad een codificatie van de jurisprudentie op dit punt.'93 [Onderstr. RC] In de 
memorie van antwoord aan de Eerste Kamer stelt de minister als volgt: 'Allereerst 
wijs ik erop dat het nieuwe bv-recht de aansprakelijkheid van bestuurders niet  
uitbreidt, maar een codificatie vormt van bestaande jurisprudentie.'94  

                                                        
87 Zie Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 32. 
88 Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 27. 
89 Zie Kamerstukken II 2011/12, 31 058, nr. 24 (amendement van de leden Tang en Irrgang), p. 11. 
90 Zie HR 8 november 1991, NJ 1992, 174, r.o. 3.3.1 (Nimox) en Hof Arnhem 19 februari 2002, LJN 

AD9640, JOR 2002/56 (Reinders Didam). Zie ook Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 
2013/206.  

91 Zie Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 33. 
92 Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 35. 
93 Zie Kamerstukken II 2011/12, 31 058, nr. 24 (amendement van de leden Tang en Irrgang), p. 10. 
94 Zie Kamerstukken I 2011/12, 31 058, nr. C (memorie van antwoord), p. 11. 
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Van Veen merkt ten aanzien van deze codificatiegedachte het volgende op: 'Zonder 
in detail te treden over de casuspositie en beslissingen in deze zaken –  
Reinders/Didam betrof overigens een 81 RO-beslissing – kan evenwel worden vast-
gesteld dat hierin geen rechtsregel is geformuleerd die inhoudt dat het bestuur van 
een vennootschap in alle gevallen van een uitkering of terugbetaling van kapitaal 
aan aandeelhouders moet onderzoeken of het gevaar dreigt dat de vennootschap – 
al dan niet als gevolg van de uitkering – (ongeveer) binnen een jaar in staat van 
insolventie komt verkeren. Evenmin is bepaald dat steeds goedkeuring van het  
bestuur is vereist alvorens recht op een uitkering of terugbetaling ontstaat en (dus) 
ook niet dat het bestuur de goedkeuring uitsluitend om reden van (objectief) voor-
zienbare insolventie mag weigeren, om maar enkele punten uit art. 2:216 BW aan te 
stippen.  
De term codificatie is ten aanzien van het nieuwe art. 2:216 BW dan ook maar in 
beperkte mate toepasselijk. Weliswaar is beoogd om in art. 2:216 BW de in de juris-
prudentie ontwikkelde norm te vatten voor persoonlijke aansprakelijkheid van be-
stuurders in geval van (uitvoering van) besluiten tot uitkering aan aandeel-houders, 
maar dat laat onverlet dat er nieuwe regels tot stand zijn gebracht. En nieuwe regels 
roepen vaak vragen op.'95  
 
Van Veen stelt dat de term codificatie in dit verband maar in beperkte mate toepas-
selijk is, omdat de onderzoeksplicht en het goedkeuringsvereiste als elementen van 
het nieuwe artikel 2:216 lid 2 BW niet als rechtsregel zijn geformuleerd in het arrest 
Reinders Didam. Daarnaast heeft de wetgever niet gekozen voor een regeling van 
externe aansprakelijkheid, maar heeft de nieuwe regeling gebaseerd op de interne 
bestuurdersaansprakelijkheid van artikel 2:9 BW.96 Dit is een correcte feitelijke 
vaststelling, maar mijns inziens in mindere mate van belang voor de vraag of in de 
kern sprake is van codificatie. De wetgever heeft immers beoogd de normstelling en 
reikwijdte van de aansprakelijkheid uit de arresten Nimox en Reinders Didam te 
codificeren. In het sluitstuk van de parlementaire geschiedenis stelt de minister het 
volgende: 'Ten opzichte van de bestaande jurisprudentie heeft de voorgestelde rege-
ling als voordeel dat de normstelling en de reikwijdte van de aansprakelijkheid, die 
naast de eerder genoemde arresten ook aansluit bij de wettelijke regeling voor  
surséance van betaling, worden gecodificeerd.'97 [Onderstr. RC] Van Veen deelt 
deze opvatting en stelt dat is beoogd om in artikel 2:216 BW de in de jurisprudentie 
ontwikkelde norm voor persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders in geval van 
dividenduitkeringen te vatten.  
 
Interessant is om te bezien wat met normstelling en reikwijdte in dit verband wordt 
bedoeld. Uit de arresten Nimox en Reinders Didam kunnen materiële normen voor 
en de reikwijdte van bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid in geval van 
ontoelaatbare dividenduitkeringen worden gedestilleerd. In de beide arresten is een 
norm toegepast en de reikwijdte hiervan aangegeven. De minister stelt in dit  
verband: 'Ten aanzien van de normstelling is aangesloten bij de genoemde juris-

                                                        
95 Zie Van Veen 2013, p. 1.  
96 Zie in dit verband Boschma & Schutte-Veenstra 2012, paragraaf 3.3.1. 
97 Zie Kamerstukken I 2011/12, 31 058, nr. E (nader memorie van antwoord), p. 9. 
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prudentie.'98 De normstelling voor bestuurders, welke is gestoeld op artikel 6:162 
BW en artikel 2:248 BW, houdt in dat je als bestuurder niet onzorgvuldig mag  
handelen.99 Van een zorgvuldig handelend bestuurder wordt verwacht dat hij deze 
norm kent en binnen de reikwijdte van die norm handelt. In zijn nadere memorie van 
antwoord aan de Eerste Kamer herhaalt de minister meermalen dat de nieuwe  
regeling niet wezenlijk verschilt van hetgeen onder het oude recht al van een zorg-
vuldig handelend bestuurder werd verwacht.100  
 
Bij de normstelling, een bestuurder mag niet onzorgvuldig handelen, hoort een 
grens, welke bij overschrijding leidt tot repercussies voor bestuurders.101 Het gaat 
dan over de toetsing van het feitelijk handelen van een bestuurder aan de norm. 
Oftewel, de reikwijdte van de normstelling geeft aan waar de grens ligt van de laak-
baarheid van het handelen van een bestuurder. In de parlementaire geschiedenis 
wordt specifiek ten aanzien van de reikwijdte het volgende door de minister gesteld: 
'Ik verwacht niet dat de reikwijdte van de aansprakelijkheid van bestuurders jegens 
de vennootschap anders zal worden bepaald dan thans het geval is, namelijk via een 
besluit tot het wel of niet verlenen van kwijting of décharge voor het door het  
bestuur gevoerde beleid. '102[Onderstr. RC] De vraag wanneer een bestuurder aan-
sprakelijk is, dient naar nieuw recht dus niet anders te worden beantwoord dan onder 
het oude recht. Artikel 2:216 lid 2 BW is de uitwerking van de norm van een zorg-
vuldig handelend bestuurder voor het specifieke geval van dividenduitkeringen.  
 
7.5.2.3 Tussenconclusie  
 
De bedoeling van de wetgever met de invoering van de uitkeringstest is mijns  
inziens helder. Op de eerste plaats heeft de wetgever uit noodzaak gekozen voor een 
wettelijk goedkeuringsvereiste en hiermee (impliciet) te kennen gegeven de direct 
externe werking van het uitkeringsbesluit na 1 oktober 2012 te willen handhaven. 
Onder het oude recht kon een bestuurder een uitkering, die onvermijdelijk tot insol-
ventie zou leiden, niet blokkeren. Met het wegvallen van het systeem van kapitaal-
bescherming lag het op de weg van de wetgever een noodrem in de wet op te nemen. 
Daarbij benadrukt de wetgever meermalen dat bestuurders in beginsel niet aan-
sprakelijk zijn, hetgeen zijn weerklank vindt in het direct externe werkende uitke-
ringsbesluit. Op de tweede plaats heeft de wetgever de normstelling en reikwijdte 
van de aandeelhouders- en bestuurdersaansprakelijkheid voor ontoelaatbare  
dividenduitkeringen van de arresten Nimox en Reinders Didam beogen te codifice-
ren in de nieuwe regeling van artikel 2:216 BW. Een wettelijk instrument om te  
komen tot een oordeel in dit specifieke geval was vóór 1 oktober 2012 immers niet 
voorhanden. Men heeft het toentertijd gedaan met de algemene normstelling en 
reikwijdte van artikel 2:248 BW en artikel 6:162 BW.  
 

                                                        
98 Zie Kamerstukken I 2011/12, 31 058, nr. E (nader memorie van antwoord), p. 9. 
99 Zie in dit verband HR 8 juni 2001, JOR 2001/171 (Panmo) Van kennelijk onbehoorlijk bestuur kan 

slechts worden gesproken als geen redelijk denkend bestuurder, onder dezelfde omstandigheden,  
aldus gehandeld zou hebben. 

100 Zie Kamerstukken I 2011/12, 31 058, nr. E (nader memorie van antwoord), p. 1, 8 en 10. 
101 Zie in dit verband HR 10 januari 1997, NJ 1997, 360, r.o. 3.3.1 (Staleman/Van de Ven). 
102 Zie Kamerstukken I 2011/12, 31 058, nr. E (nader memorie van antwoord), p. 9. 
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Om te beginnen wordt hier pijnlijk zichtbaar hoe een dogmatisch onjuist arrest kan 
leiden tot een nieuwe aansprakelijkheidsnorm voor bestuurders.103 Aangenomen dat 
de normstelling en reikwijdte van het arrest Reinders Didam (zuiver) zijn gecodifi-
ceerd, kan worden gesteld dat de vereenzelvigingsbenadering, welke maatgevend 
lijkt te zijn in de rechtspraak, is overgeheveld naar de wet.104 Het uitgangspunt van 
vereenzelviging vindt daarom zijn weerklank in het nieuwe artikel 2:216 BW. 
Desalniettemin heeft de wetgever de reikwijdte van de aansprakelijkheid in het  
arrest Reinders Didam ruimer geformuleerd in artikel 2:216 BW.105 De nieuwe met 
aansprakelijkheid gesanctioneerde uitkeringstest beperkt zich immers niet tot 
DGA's, maar ziet ook op een bestuurder die niet tevens aandeelhouder is. Hiermee 
heeft de wetgever per 1 oktober 2012 de curator een wettelijk instrument in handen 
gegeven om, naast de DGA zoals geaccepteerd in het arrest Reinders Didam, een 
bestuurder niet tevens aandeelhouder aansprakelijk te stellen voor het uitvoeren van 
een in beginsel direct extern werkend uitkeringsbesluit van de AV. 
 
Als gevolg van de codificatiebedoeling van de wetgever ligt een restrictieve toepas-
sing van de met aansprakelijkheid bestrafte uitkeringstest voor de hand. Dit volgt 
eveneens uit het feit dat bij toepassing van het nieuwe artikel 2:216 lid 2 en 3 BW – 
in het licht van de vereenzelvigingsbenadering – op de casus Reinders Didam de 
uitkomst hetzelfde is, namelijk dat de heer Reinders in zijn hoedanig van bestuurder 
aansprakelijk wordt gehouden voor het ten onrechte verlenen van de goedkeuring. 
Alle gedragingen met betrekking tot de dividenduitkering zijn terug te voeren tot de 
persoon van Reinders, terwijl hij bij het goedkeuren van het dividendbesluit wist of 
behoorde te weten dat de vennootschap insolvent zou worden. Dat de uitkomst het-
zelfde behoort te zijn, is ook de rode draad in de totstandkomingsgeschiedenis,  
gezien het feit dat de wetgever heeft beoogd het oude aansprakelijkheidsregime voor 
bestuurders bij dividenduitkeringen niet anders te maken dan vóór de invoering van 
de Wet Flex-BV.  
 
7.5.3 Het direct extern werkende uitkeringsbesluit en het goedkeuringsvereiste 

van artikel 2:216 lid 2 BW 
 
Ingevolge artikel 2:216 lid 2 BW moet het bestuur een uitkeringsbesluit van de AV 
goedkeuren. Het bestuur dient op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid de 
goedkeuring te weigeren indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de 
vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van 
haar opeisbare schulden.106 Op het eerste gezicht lijkt deze verplichte goedkeuring 
een doorkruising te zijn van het in het Nederlandse vennootschapsrecht geldende 
uitgangspunt dat de AV besluit over uitkeringen van de vennootschap. Uit de vorige 
paragraaf is gebleken dat de wetgever, als gevolg van de direct externe werking van 
het uitkeringsbesluit, het wettelijke goedkeuringsvereiste heeft ingevoerd om zo de 
belangen van crediteuren te beschermen tegen opportunistisch gedrag van de op 
rendement beluste aandeelhouders.  

                                                        
103 Zie meer uitgebreid paragraaf 6.2.2.4 onder i. 
104  Zie in dit verband paragraaf 6.2.2.4 onder ii en 6.3. 
105 Zie meer uitgebreid paragraaf 6.2.2.3. 
106 Artikel 2:216 lid 3 BW. 
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Onder het recht van vóór 1 oktober 2012 bestond het uitkeringstraject uit een  
besluitvormings- en uitvoeringsfase. In de besluitvormingsfase nam de AV een uit-
keringsbesluit met als rechtsgevolg het ontstaan van een opeisbare vordering van de 
aandeelhouders op de vennootschap. 107  Vervolgens diende een uitvoerings-
handeling, inhoudende het daadwerkelijk betaalbaar stellen van het dividend, plaats 
te vinden.108 Het nieuwe artikel 2:216 lid 2 BW bepaalt dat een besluit dat strekt tot 
uitkering geen gevolgen heeft zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. 
Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat voor de goedkeuring een impliciet of 
expliciet bestuursbesluit is vereist. Derhalve is geen formele besluitvorming vereist. 
Uit de betaalbaarstelling kan impliciet de goedkeuring blijken.109 De parlementaire 
geschiedenis bevat niet een eenduidig antwoord op de vraag hoe de goedkeuring van 
het bestuur precies dient te worden geïnterpreteerd en wat de gevolgen zijn van het 
ontbreken van de goedkeuring.  
 
Uit de volgende citaten blijkt dat de parlementaire geschiedenis op dit punt niet  
concludent is: 'Dat [Toev. RC: uitkerings-]besluit heeft zonder instemming van het 
bestuur geen gevolgen. Er is dan ook geen rechtsgeldige titel voor het doen van  
uitkeringen aan aandeelhouders.'110 [Onderstr. RC]; 'Indien de goedkeuring van het 
bestuur ontbreekt, heeft het [Toev. RC: uitkerings-]besluit geen rechtsgevolg.  
Worden er namens de vennootschap toch uitkeringen verricht, dan is er sprake van 
onbevoegde vertegenwoordiging.'111 [Onderstr. RC]; 'In de opzet van artikel 216 
heeft een besluit van de algemene vergadering dat strekt tot uitkering geen gevolgen 
zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Dientengevolge zal er uitslui-
tend een uitkering plaatsvinden, indien het bestuur deze heeft goedgekeurd.'112; en 
'Artikel 216 bepaalt dat een besluit van de algemene vergadering tot bestemming 
van de winst en de vaststelling van uitkeringen geen gevolgen heeft zolang het  
bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Hieruit volgt dat er sprake is van een  
besluit van de algemene vergadering, ook als het bestuur nog geen goedkeuring 
heeft verleend.'113 [Onderstr. RC] Uit de bovenstaande citaten blijkt dat in de parle-
mentaire geschiedenis enerzijds wordt gesproken over 'geen gevolgen' en anderzijds 
over 'geen rechtsgevolgen'. Het rechtsgevolg van het uitkeringsbesluit is het ontstaan 
van een opeisbare vordering van de aandeelhouders op de vennootschap. Door een 
negatief goedkeuringsbesluit of het ontbreken van een goedkeuringsbesluit treedt dit 
rechtsgevolg niet in. Deze uitleg van de bewoordingen van artikel 2:216 lid 2 BW 
biedt naar mijn mening wel ruimte voor enige gevolgen van het uitkeringsbesluit, 
welke niet kwalificeren als hét beoogde rechtsgevolg. 
 
 
 

                                                        
107 Zie meer uitgebreid paragraaf 5.4.4. 
108 Zie meer uitgebreid paragraaf 5.4.4. 
109 Zie in dit verband Kamerstukken I 2011/12, 31 058, nr. C (memorie van antwoord), p. 12. 
110 Zie Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 72. Zie ook Kamerstukken 

II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 70. 
111 Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 50. 
112 Zie Kamerstukken I 2011/12, 31 058, nr. C (memorie van antwoord), p. 12-13. 
113 Zie Kamerstukken I 2011/12, 31 058, nr. E (nadere memorie van antwoord), p. 12. 
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Nu de minister geen fundamentele veranderingen heeft beoogd rijst de vraag wat het 
vereiste van de goedkeuring door het bestuur betekent voor de perceptie van het 
uitkeringsbesluit.114 In deze paragraaf wordt inzichtelijk gemaakt hoe het goedkeu-
ringsvereiste van artikel 2:216 lid 2 BW geïnterpreteerd dient te worden. Voor  
beantwoording van deze vraag wordt een drietal benaderingen uiteen gezet, te  
weten: (i) de legistische benadering; (ii) de instrumentele benadering;115 en (iii) de 
verbintenisrechtelijke benadering. 
 
(i) legistische benadering 
Een strikte lezing van de wettekst brengt met zich dat het uitkeringsbesluit van de 
AV geen gevolgen heeft zolang het bestuur het uitkeringsbesluit van de AV niet 
heeft goedgekeurd. Het goedkeuringsbesluit van het bestuur is in deze benadering 
een constitutief vereiste voor het ontstaan van de opeisbare vordering van de aan-
deelhouders op de vennootschap. Nu de aandeelhouders zonder goedkeuring geen  
opeisbare vordering verkrijgen, kunnen de aandeelhouders de dividendvordering 
niet afdwingen c.q. zich niet langer eenzijdig op verrekening beroepen.116 
 
Naar het recht van vóór 1 oktober 2012 bestond de besluitvormingsfase uitsluitend 
uit een rechtshandeling: het direct extern werkende uitkeringsbesluit, waarin interne 
wilsvorming en vertegenwoordiging besloten liggen. Met de invoering van de Wet 
Flex-BV lijkt de besluitvormingsfase niet langer te bestaan uit één rechtshandeling, 
maar uit twee rechtshandelingen, te weten: het uitkeringsbesluit van de AV en het 
goedkeuringsbesluit van het bestuur. Het rechtsgevolg van het besluitvormings-
proces treedt pas in nadat het bestuur het uitkeringsbesluit van de AV heeft goedge-
keurd.117  
 
Het uitkeringsbesluit kwalificeert in deze benadering niet langer als een direct extern 
werkend besluit, maar veeleer als een indirect extern werkend besluit. Bij een  
indirect extern werkend uitkeringsbesluit dienen twee elkaar in tijd opvolgende 
rechtshandelingen te worden onderscheiden, te weten: het interne besluit en een  
vertegenwoordigingshandeling. 118  Wil het interne besluit rechtsgevolgen in het  
leven roepen voor de derden in het rechtsverkeer, dan dient het interne besluit buiten 
de interne orde te treden. De interne besluitvorming wordt aldus opgevolgd door een 
vertegenwoordigingshandeling.  
 
Het uitkeringsbesluit heeft zijn werking louter binnen de interne orde, maar beoogt 
een extern effect. Het uitkeringsbesluit van de AV vormt de basis voor de door het 
bestuur te verrichten vertegenwoordigingshandeling, inhoudende expliciete dan wel 
impliciete goedkeuring. Pas door het goedkeuringsbesluit van het bestuur wordt de 
vennootschap aan de aandeelhouders in het rechtsverkeer gebonden, waarmee de 

                                                        
114 Zie Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 4-5. 
115  Opmerking verdient dat de instrumentele benadering ten aanzien van het goedkeuringvereiste van 

artikel 2:216 lid 2 BW niet op een lijn is te stellen met de instrumentele benadering van het BV-recht 
(zie Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, p. 21). Het goedkeuringsvereiste is in de instrumentele 
benadering veeleer een uitvloeisel van het institutionele denken.  

116 Zie in dit verband Lennarts 2012, p. 180. 
117 Zie in dit verband paragraaf 5.4.4. 
118 Zie meer uitgebreid paragraaf 5.4.2.b. 



DIVIDENDUITKERINGEN NAAR NIEUW RECHT 

163 

besluitvormingsfase is afgrond. In deze benadering is het bestuur belast met het  
verrichten van een uitkeringshandeling; een vertegenwoordigingshandeling in de 
vorm van een goedkeuring.119  
 
(ii) instrumentele benadering 
De regeling van artikel 2:216 lid 2 BW is geschreven met de bedoeling om bestuur-
ders een instrument in handen te geven om ontoelaatbare uitkeringen te blok-
keren.120 Het bestuur komt geen discretionaire bevoegdheid toe ten aanzien van de 
goedkeuring en dient in beginsel zijn goedkeuring gewoonweg te verlenen.121 Voor 
deze benadering dienen twee situaties te worden onderscheiden, te weten: (a) de 
situatie (in extremis) waarvoor de regeling is geschreven; en (b) het normale geval. 
 
(a) situaties in extremis  
Het bestuur dat weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de vennootschap als 
gevolg van de dividenduitkering insolvent zal worden, dient zijn goedkeuring te 
onthouden. Het bestuur kan mijns inziens slechts beslissend optreden in situaties die 
zouden leiden tot een ontoelaatbare uitkering. In algemene zin kan dan ook worden 
gesteld dat het bestuur als orgaan van de vennootschap niet beslissend kan acteren 
ten aanzien van het uitkeringsbeleid van de AV, daar zijn acteren is begrensd tot die 
situaties. Dit blijkt temeer uit de tekst van artikel 2:216 lid 2 BW, die zegt dat het 
bestuur zijn goedkeuring 'slechts' dient te onthouden indien de vennootschap niet 
meer kan voldoen aan haar opeisbare schulden.122 
 
Ik constateer een zekere inperking van het direct extern werkende uitkeringsbesluit, 
welke zich uitsluitend doet gelden in de geschetste situatie waarin het bestuur zijn 
goedkeuring moet onthouden. 123  In dit geval functioneert het negatieve goed-
keuringsbesluit van het bestuur als een noodrem, welke de externe werking van het 
uitkeringsbesluit blokkeert. Het rechtsgevolg van het uitkeringsbesluit van de AV is 
dan niet ingetreden. Er is geen opeisbare vordering van de aandeelhouders op de 
vennootschap ontstaan. Het bestuursbesluit tot het niet verlenen van de goedkeuring 
kan in deze benadering niet worden beschouwd als een vertegen-
woordigingshandeling, omdat het negatieve goedkeuringsbesluit er juist voor zorgt 
dat het uitkeringsbesluit geen externe gevolgen krijgt. De rechtsgevolgen van het 
negatieve goedkeuringsbesluit laten zich uitsluitend gelden binnen de interne orde 
(de organisatie).124 In de situatie waarvoor de regeling is geschreven, wordt het  
 
 

                                                        
119 Vgl. Lennarts 2012, p. 180, waar zij stelt dat een uitkeringsbesluit van de AV niet geldig is zonder 

goedkeuring van het bestuur. Het bestuur kan onder het nieuwe recht verhinderen dat er een opeisba-
re vordering van de aandeelhouders op de vennootschap ontstaat. Vgl. Stokkermans 2014, paragraaf 
6.1, waar hij stelt dat het uitkeringsbesluit indirect externe werking heeft. 

120 Zie meer uitgebreid paragraaf 7.5.2.1. 
121 Zie in dit verband Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 

3, waar de minister opmerkt dat het bestuur de goedkeuringsbevoegdheid niet mag aanwenden voor 
andere doeleinden dan de bescherming van crediteuren van de vennootschap. 

122 Zie in dit verband Kamerstukken I 2011/12, 31 058, nr. C (memorie van antwoord), p. 11-12. 
123 Vgl. de vereenzelvigingsbenadering van paragraaf 6.2.2.3, welke lijkt te worden gevolgd in de lagere 

rechtspraak (paragraaf 6.3). 
124 Vgl. artikel 2:274 lid 2 BW en de parlementaire geschiedenis bij 2:239 lid 5 BW. 
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uitkeringsbesluit van de AV niet geëffectueerd; het uitkeringsbesluit heeft louter 
interne raakvlakken. In dit geval ontbreekt mijns inziens de direct externe werking 
van het uitkeringsbesluit. 
 
(b) het normale geval 
In het normale geval dient het bestuur te allen tijde zijn goedkeuring aan het  
uitkeringsbesluit te verlenen.125 Het bestuur kan dan niet beslissend acteren ten aan-
zien van het uitkeringsbeleid van de AV. Gesteld kan worden dat het uitkerings-
besluit vanaf 1 oktober 2012 nog steeds direct externe werking heeft. Het goed-
keuringsbesluit is in de normale situatie een zuiver intern werkend besluit. Er hoeft 
geen vertegenwoordigingshandeling aan de orde te komen, want de vennootschap is 
reeds vertegenwoordigd bij het uitkeringsbesluit van de AV. Het vorenstaande geldt 
temeer nu het bestuur impliciet tot goedkeuring kan besluiten. Een separate rechts-
handeling in de vorm van goedkeuring is in dit geval niet vereist. Het bestuur hoeft 
in feite niets te doen, omdat uit de betaalbaarstelling impliciet de goedkeuring blijkt. 
In het normale geval zullen goedkeuring en betaalbaarstelling dus in wezen en tijd 
samenvallen. Bij een DGA-vennootschap doet deze situatie zich vaak voor.126 De 
goedkeuring wordt met de betaalbaarstelling als het ware uit de besluitvormingsfase 
getild en bevindt zich in de uitvoerende fase van het uitkeringstraject. De goed-
keuring is in het normale geval uitsluitend te beschouwen als een functionaliteit die 
voortvloeit uit het systeem der wet.127 Mij lijkt verdedigbaar dat in het normale  
geval, waarbij de uitkering standaard plaatsvindt, omdat geen oranje noch een rood 
licht brandt, het direct extern werkende besluit in feite weer waarneembaar is nu de 
besluitvorming over uitkeringen geen vertegenwoordigingshandeling meer vergt. 
 
In de instrumentele benadering dient het uitkeringsbesluit naar zijn aard nog steeds 
te worden gekwalificeerd als een direct extern werkend besluit. De nieuwe regeling 
van artikel 2:216 lid 2 BW heeft het bestuur uitsluitend een instrument in handen 
gegeven om de externe werking van het uitkeringsbesluit te blokkeren wanneer 
zulks wettelijk is toegestaan of liever wettelijk verplicht is. Het negatieve goedkeu-
ringsbesluit is als gezegd geen vertegenwoordigingshandeling, omdat dit intern  
werkende besluit juist ervoor zorgt dat het uitkeringsbesluit geen externe gevolgen 
krijgt. De aandeelhouders buiten orgaanverband kunnen zich dan ook niet eenzijdig 
op verrekening beroepen. In het normale geval dient het bestuur uitsluitend het  
dividend betaalbaar te stellen.128 De goedkeuring is in dit geval niet te beschouwen 
als een vertegenwoordigingshandeling, maar uitsluitend als een functionele  
handeling.129 Ten opzichte van de perceptie van het uitkeringsbesluit van vóór de 
invoering van de Wet Flex-BV is de perceptie van het uitkeringsbesluit na 1 oktober 
2012 voor het normale geval onveranderd gebleven. In de instrumentele benadering, 
waarbij er in het normale geval geen goedkeuringsbesluit behoeft te worden  
 
 
                                                        
125  Vgl. artikel 3:13 lid 1 BW. 
126 Zie in dit verband Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/208. 
127 Vgl. paragraaf 5.4.4, algemene opmerkingen onder iv en v. 
128  Anders Rb. Rotterdam 30 januari 2013, RN 2013/52, r.o. 4.16, waar de rechtbank stelt dat de rol van 

het bestuur in de Wet Flex-BV bij uitkeringen verder strekt dan onder de oude wetgeving. 
129  Anders Stokkermans 2014, paragraaf 5. 
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genomen, is de uitkering volmaakt op het moment van het besluiten tot de uitkering. 
Dat betekent dat in dat normale geval in de instrumentele benadering de aandeel-
houder na het nemen van het uitkeringsbesluit direct over kan gaan tot verrekening. 
 
(iii) verbintenisrechtelijke benadering  
In deze benadering treedt met het nemen van het uitkeringsbesluit door de AV direct 
een gevolg in. Er ontstaat een voorwaardelijke verbintenis van de vennootschap tot 
uitbetaling van dividend aan de aandeelhouders. De werking van de verbintenis is 
bij de wet afhankelijk gesteld van de goedkeuring door het bestuur.130 De vraag rijst 
of de goedkeuring, analoog aan het leerstuk van de voorwaardelijke verbintenissen, 
kan worden beschouwd als een ontbindende131 of opschortende voorwaarde. Voor 
beantwoording van deze vraag dient de tekst van artikel 2:216 lid 2 BW als leidraad; 
het uitkeringsbesluit heeft geen rechtsgevolgen zolang het bestuur zijn goedkeuring 
niet heeft verleend. Het ligt derhalve voor de hand het goedkeuringsbesluit te be-
schouwen als een opschortende voorwaarde waarop de regels van artikel 6:21 BW 
tot en met 6:26 BW van toepassing zijn.132 
 
Bij een opschortende voorwaarde wordt de werking van het uitkeringsbesluit uitge-
steld totdat het bestuur het uitkeringsbesluit heeft goedgekeurd.133 Als gevolg van 
het uitkeringsbesluit ontvangen de aandeelhouders direct een niet-opeisbare vorde-
ring tot uitbetaling van dividend op de vennootschap. De aandeelhouder komt geen 
beroep op verrekening toe. De bevoegdheid tot verrekening ontstaat met en door de 
vervulling van de opschortende voorwaarde.134 De opeisbaarheid is afhankelijk van 
de goedkeuring door het bestuur. Het uitkeringsbesluit creëert dus een vorderings-
recht onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring, welke eveneens impliciet 
kan blijken uit de betaalbaarstelling van het dividend.135 
 
 
 
 

                                                        
130 Vgl. artikel 3:38 en 6:21 BW. 
131 Indien het goedkeuringsbesluit wordt beschouwd als een ontbindende voorwaarde treedt de werking 

van het uitkeringsbesluit direct in. De aandeelhouders ontvangen in dit geval direct een opeisbare 
vordering tot uitbetaling van dividend op de vennootschap; hét beoogde rechtsgevolg van het uitke-
ringsbesluit. De vordering van de aandeelhouder komt voor verrekening in aanmerking zolang de 
ontbindende voorwaarde niet is vervuld (zie Faber (diss. Nijmegen) 2005, nr. 80). In het normale ge-
val dient het bestuur altijd goedkeuring te verlenen aan het uitkeringsbesluit van de AV (bijvoorbeeld 
impliciet door het dividend betaalbaar te stellen). De goedkeuring als ontbindende voorwaarde doet 
recht aan de perceptie van het direct extern werkende uitkeringsbesluit. Indien zich de situatie voor-
doet dat het bestuur zijn goedkeuring dient te onthouden, doet het negatieve goedkeuringsbesluit 
(ontbindende voorwaarde) de voorwaardelijke verbintenis van de vennootschap tot uitbetaling van 
dividend aan de aandeelhouders vervallen (vgl. artikel 6:22 BW). Deze zienswijze staat haaks op de 
tekst van artikel 2:216 lid 2 BW en de parlementaire geschiedenis.  

132 Vgl. HR 1 juni 2012, LJN BV1748, r.o. 3.10.1 (Gemeente Almere/X c.s.). Zie meer uitgebreid 
Klostermann 2012, p. 123-125.  

133 Vgl. artikel 6:22 BW en Hoytema van Konijnenburg 2008, p. 8. 
134 Zie Faber (diss. Nijmegen) 2005, nr. 80. 
135 Zie in dit verband Rb. Den Haag 9 januari 2013, JOR 2013/96, m.nt. Barneveld, noot onder 5 

(Berntsen q.q./Van Noorden). 
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De vraag rijst hoe het goedkeuringsbesluit van het bestuur in deze benadering  
gekwalificeerd dient te worden. Voor een correcte beantwoording van deze vraag 
dienen twee situaties te worden onderscheiden, te weten: (a) de situatie dat het  
bestuur goedkeuring verleent (het normale geval) en (b) de situatie dat het bestuur 
de goedkeuring niet verleent (situaties in extremis).  
 
(a) het normale geval 
In deze situatie wordt de niet-opeisbare vordering van aandeelhouders op de  
vennootschap omgezet in een opeisbare vordering. Met de goedkeuring verricht het 
bestuur mijns inziens een vertegenwoordigingshandeling, omdat de rechtspositie van 
de aandeelhouders buiten orgaanverband wijzigt. De voorwaardelijke verbintenis 
van de vennootschap tot uitbetaling van dividend aan de aandeelhouders is onvoor-
waardelijk geworden. De aandeelhouders kunnen de vennootschap aanspreken tot 
uitbetaling van dividend.  
 
(b) situaties in extremis 
In deze situatie wordt de niet-opeisbare vordering van de aandeelhouders niet om-
gezet in een opeisbare vordering. De voorwaardelijke verbintenis van de vennoot-
schap tot uitbetaling van dividend aan de aandeelhouders is niet onvoorwaardelijk 
geworden. Indien de opschortende voorwaarde van goedkeuring definitief niet wordt 
vervuld, gaat de verbintenis van de vennootschap tot uitbetaling van dividend aan de 
aandeelhouders teniet.136 De aandeelhouders hebben niet langer een niet-opeisbare 
vordering tot uitbetaling van dividend op de vennootschap in handen. Het onthouden 
van de goedkeuring is in deze zin eveneens te beschouwen als een vertegen-
woordigingshandeling. Het negatieve goedkeuringsbesluit van het bestuur verandert 
de rechtspositie van de aandeelhouders buiten orgaanverband. De aandeelhouders 
kunnen de vennootschap niet meer aanspreken tot uitbetaling van dividend. 
 
De verbintenisrechtelijke benadering heeft tot gevolg dat het uitkeringsbesluit van 
de AV direct een voorwaardelijke verbintenis van de vennootschap tot uitbetaling 
van dividend aan de aandeelhouders in het leven roept. Nu het al dan niet goed-
keuren door het bestuur een vertegenwoordigingshandeling behelst, kan mijns  
inziens niet meer worden gesproken van een zuiver direct extern werkend besluit, 
maar hebben we, in deze visie, te maken met een direct extern werkend besluit van 
eigen aard in die zin dat het een recht vestigt onder een opschortende voorwaarde.  
 
7.5.4 Tussenconclusie 
 
De wetgever heeft mede uit noodzaak gekozen voor de invoering van een goed-
keuringseis. Met het wegvallen van het oude systeem van kapitaalbescherming en de 
handhaving van de direct externe werking van het uitkeringsbesluit moest de  

                                                        
136 Analoog geredeneerd aan artikel 6:23 lid 1 BW kunnen aandeelhouders buiten orgaanverband 

schermen met de redelijkheid en billijkheid. De aandeelhouders kunnen, bijvoorbeeld door middel 
van een counteradvies, inhoudende dat de dividenduitkering niet tot objectief voorzienbare insolven-
tie leidt, aantonen dat het bestuur geen redelijk belang diende bij het niet vervullen van de opschor-
tende voorwaarde. De voorwaarde geldt in dit geval als vervult. Dit blijkt temeer uit de tekst van  
artikel 2:216 lid 2 BW, waaruit blijkt dat het bestuur geen discretionaire bevoegdheid heeft ten  
aanzien van de goedkeuringsbevoegdheid.  
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wetgever wel een noodrem in de wet opnemen om ontoelaatbare uitkeringen te kun-
nen tegengaan, zoals bijvoorbeeld aan de orde was in het arrest Reinders Didam. De 
wetgever heeft met de invoering van de Wet Flex-BV weliswaar geen fundamentele 
veranderingen beoogd, maar toch lijkt op het eerste gezicht met het goedkeurings-
vereiste van artikel 2:216 lid 2 BW het karakter van het uitkeringsbesluit wel  
degelijk te zijn aangetast. De instrumentele benadering doet, anders dan de  
legistische en verbintenisrechtelijke benadering, het meeste recht aan de perceptie 
van het uitkeringsbesluit zoals deze gold voor de invoering van de Wet Flex-BV. In 
de instrumentele benadering dient het uitkeringsbesluit vanaf 1 oktober 2012 naar 
zijn aard nog steeds te worden gekwalificeerd als een direct extern werkend  
besluit.137 In mijn optiek is dit dan ook de enige juiste benadering. In de volgende 
paragraaf wordt duidelijk dat handhaving van de bestaande dogmatiek leidt tot 
bruikbaarheid en betrouwbaarheid. 
 
7.6 De uitkeringstest: van een dogmatische perceptie naar wettelijke inter-

pretatie 
 
De wettekst en de parlementaire geschiedenis van artikel 2:216 lid 2 en 3 BW geven 
bestuurders weinig houvast over hoe zij moeten omspringen met de uitkeringstest. 
De wetgever lijkt met de uitkeringstest in zijn definitieve vorm bestuurders voor een 
zware opgave te hebben gesteld. Van bestuurders wordt, aldus de parlementaire  
geschiedenis en literatuur, verwacht dat zij bij het goedkeuren van een dividenduit-
kering rekening houden met alle voorzienbare verplichtingen met in beginsel een 
tijdshorizon van één jaar, en in geval van bijzondere omstandigheden met mogelijk 
een langere periode.138 In de jurisprudentie onder het nieuwe BV-recht is het hete 
hangijzer van de uitkeringstest nog niet aan de orde geweest.139 In deze paragraaf 
wordt uiteengezet wat de in hoofdstuk 5 verdedigde opvatting van het uitkerings-
besluit betekent voor de uitleg van de uitkeringstest in de praktijk.  
 
Onder het recht van vóór 1 oktober 2012 kon een bestuurder, als gezegd, in beginsel 
niet aansprakelijk worden gehouden voor het uitvoeren van een geldig genomen 
dividendbesluit van de AV. Een uitzondering valt in de geïnventariseerde recht-
spraak, met als startpunt het arrest Reinders Didam, te ontwaren in wat is aangeduid 
als de vereenzelvigingsbenadering. Die benadering kan leiden tot aansprakelijkheid 
van bestuurders wanneer, onder het oude recht, willens en wetens werd meegewerkt 
aan een uitkering aan aandeelhouders, die ook bestuurder van de vennootschap  
waren, waardoor de vennootschap insolvent werd.  
 
Deze uitgangspunten dienen mijn inziens ook onder het nieuwe recht te worden  
gehandhaafd, omdat het uitkeringsbesluit per 1 oktober 2012 naar zijn aard nog 
steeds dient te worden gekwalificeerd als een direct extern werkend besluit. De wet-

                                                        
137 Anders Lennarts (oratie Utrecht) 2006, p. 12. In voetnoot 40 stelt zij zich op het volgende standpunt: 

'Ik ben er als gezegd van uitgegaan dat op het besluit van ava een bestuursbesluit tot betaalbaarstel-
ling zou moeten volgen. Dat laatste besluit zou dan mijns inziens als besluit met indirect externe  
werking moeten worden aangemerkt.' Vgl. paragraaf 5.4.4. 

138 Zie in dit verband Buijn & Storm 2013, p. 75 en Van der Heijden/Van der Grinten/Dortmond 2013, 
p. 743-746.  

139 Zie bijvoorbeeld Rb. Gelderland 17 februari 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:1776. 
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gever heeft met de vereenvoudigings- en flexibiliseringsoperatie geen fundamentele 
wijzigingen beoogd. Dit betekent dat het uitgangspunt onder het nieuwe recht nog 
steeds is dat een bestuurder niet aansprakelijk kan zijn voor uitvoeren van een geldig 
genomen dividendbesluit van de AV. De uitkering van winst, zoals die vroeger per 
definitie aan de aandeelhouders ten goede kwam, moet nog steeds worden besloten 
in de AV. Het instrument van artikel 2:216 BW is ontwikkeld om het bestuur de 
mogelijkheid te bieden om ontoelaatbare uitkeringen, zoals aan de orde in het arrest 
Reinders Didam, te blokkeren.  
 
Verder heeft de wetgever beoogd de normstelling en reikwijdte van de aansprake-
lijkheid blijkend uit de arresten Nimox en Reinders Didam te codificeren met als 
gevolg dat de vereenzelvigingsbenadering is overgeheveld naar de wet. Mijn  
conclusie is dat de regeling van artikel 2:216 BW beperkt toepasbaar is. Ik ga hierbij 
uit van het feit dat het toepassingsbereik wordt begrensd tot situaties waarin de  
bestuurder tevens aandeelhouder is c.q. de aandeelhouder tevens bestuurder is. Het 
goedkeuringsvereiste is in dit geval een farce. Met andere woorden; de situatie van 
een slager die zijn eigen vlees keurt. Dit is volledig in lijn met de geïnventariseerde 
rechtspraak, waarin de vereenzelvigingsbenadering bepalend was voor het con-
strueren van de aansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 of 6:162 BW. Deze 
uitleg moet worden gehanteerd, maar staat haaks op de tekst van de wet, omdat deze  
dubbelrol in artikel 2:216 BW niet als noodzakelijk vereiste wordt gehanteerd. Ik 
stel dan ook een wijziging van de wettekst van artikel 2:216 BW voor, waarin komt 
te staan: 'bestuurder tevens aandeelhouder'.  
 
Nu artikel 2:216 BW niet spreekt van een 'bestuurder tevens aandeelhouder' wordt 
door de wetgever blijkbaar toch een ruimere functionaliteit van de regeling voorge-
staan. De basis van de nieuwe regeling dwingt tot een enge uitleg van de uitkerings-
test.140 De goedkeuringsbevoegdheid van het bestuur dient daarom zeer restrictief te 
worden geïnterpreteerd, hetgeen ook de lijn is in de parlementaire totstandkomings-
geschiedenis van artikel 2:216 BW.141 Het bestuur komt derhalve geen discretionaire 
bevoegdheid toe, omdat de beoordelingsvrijheid mijns inziens is beperkt tot situaties 
in extremis die objectief voorzienbaar zijn.142 Er is pas ruimte voor bestuurdersaan-
sprakelijkheid in de zin van artikel 2:216 lid 3 BW indien het bestuur onder deze 
uitzonderlijke omstandigheden toch zijn goedkeuring verleent als gevolg waarvan de 

                                                        
140 Vgl. Buijn & Storm 2013, p. 77, waar zij het volgende stellen: 'De uitkeringsregeling behoort te 

komen tot een codificatie van het op het moment van de introductie geldende recht, niet tot een ver-
zwaring. Naar onze mening leidt dit tot een terughoudende interpretatie van de regeling.' 

141 Vgl. Stokkermans 2012, p. 415 e.v. en Van Veen 2013, paragraaf 4. 
142 Zie in dit verband Kamerstukken I 2011/12, 31 058, nr. C (memorie van antwoord), p. 11-12. Vgl. 

Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/208 en Rb. Den Haag 8 januari 2014, JOR 
2014/192, m.nt. Barneveld, noot onder 9 (Exiton Holding). Zie ook Van der Heijden/Van der Grin-
ten/Dortmond 2013, p. 743, waar zij stellen dat het bestuur bij zijn bewakingsfunctie niet veel muni-
tie van wetgever krijgt. Met het woord 'slechts' wordt tot uitdrukking gebracht dat het bestuur uitslui-
tend de goedkeuring mag weigeren, indien de financiële situatie (de verwachte betalingsonmacht) 
zich voordoet. Anders Holtman 2013, p. 69, waar zij een ruimere benadering lijkt voor te staan. Zij 
stelt dat de uitkeringstest moet plaatsvinden in het licht van de doelstelling van de vennootschap. 
Hierbij moet worden vastgesteld of de uitkeringen passend zijn bij de aard en omvang van de onder-
neming.  



DIVIDENDUITKERINGEN NAAR NIEUW RECHT 

169 

belangen van de crediteuren van de vennootschap ernstig worden benadeeld.143 Ik 
ben van mening dat het vennootschappelijk belang als zodanig geen rol speelt bij de  
toepassing van artikel 2:216 lid 2 BW.144 Boschma, Schutte-Veenstra en Lennarts 
staan een ruimere benadering voor, waarbij het bestuur bij het goedkeuren van het 
dividendbesluit het vennootschappelijk belang wel in volle omvang dient te betrek-
ken.145 Hierbij past de belangrijke kanttekening van de wetgever dat het vennoot-
schappelijk belang bij persoonsgebonden BV's dichter zal liggen bij het belang van 
de aandeelhouders.146 Zulks lijkt te worden bevestigd in de jurisprudentie.147 
 
Deze restrictieve uitleg van de uitkeringstest sluit aan bij het uitgangspunt in het 
vennootschapsrecht dat de AV, en niet het bestuur, het bevoegde orgaan is om de 
winstbestemming te bepalen.148 Op deze wijze wordt recht gedaan aan de dwingende 
bevoegdheidsverdeling binnen de BV en daarmee aan de institutionele beleving van 
de BV.149 Bovendien leidt deze benadering van de uitkeringstest tot een oplossing 
voor tegenstrijdig belang-situaties in geval van DGA's onder het nieuwe artikel 
2:239 lid 6 BW. Gesteld kan worden dat op grond van dit artikel een DGA niet mag 
deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming omtrent de uitkering, omdat 
sprake is van een tegenstrijdig belang. Een bestuurder zou in dit geval een dividend 
aan zichzelf als aandeelhouder goedkeuren.150 In de hierboven geschetste uitleg van 
de uitkeringstest bestaat bij het goedkeuren van het dividendbesluit geen ruimte voor 
een afweging van het vennootschappelijk belang in volle omvang. Met Cornelisse 
ben ik van mening dat, gezien het feit dat het goedkeuringsvereiste enkel een  
functionele uitvoeringshandeling behelst,151 geen sprake kan zijn van een tegenstrij-
dig belang in de zin van artikel 2:239 lid 6 BW.152 
 
Deze uitleg van de uitkeringstest heeft tot gevolg dat een bestuurder in beginsel niet 
hoeft te vrezen voor bestuurdersaansprakelijkheid, omdat het de aandeelhouder is 
die het persoonlijke voordeel geniet.153 Daarnaast bestaat geen ruimte voor discussie 
over de vraag hoe ver de verplichting van een bestuurder reikt om rekening te  

                                                        
143 Vgl. Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 71, waar de minister aan-

sluiting zoekt bij de regeling van surseance van betaling (artikel 214 Fw). Zie ook Stokkermans 
2012, paragraaf 4. 

144  Zie Cornelisse 2013, p. 215-218 en Stokkermans 2012, p. 415 e.v. 
145  Zie Boschma & Schutte Veenstra 2012, p. 626-627 en Lennarts 2012, p. 182. 
146  Zie in dit verband Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 3 en Kamer-

stukken II 2008/09, 31 058, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 12-13 en 52. 
147  Zie in dit verband HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:797, r.o. 4.2.1 (Cancun). In deze beschikking 

lijkt de Hoge Raad te bevestigen dat de inkleuring van het vennootschappelijk belang samenhangt 
met de aard van het samenwerkingsverband. Het vennootschappelijk belang is aldus een kneedbaar 
begrip. 

148  Zie in dit verband Lennarts 2007, paragraaf 3.1; Borrius 2013, paragraaf 5; en Ohmann 2012, para-
graaf 4.1. 

149 Zie in dit verband Cornelisse 2013, paragraaf 5 en Buijn 2007, paragraaf 13. 
150 Zie in dit verband Bosse 2014, p. 17-18 en Ohmann 2012, paragraaf 4.1. 
151 Zie in dit verband paragraaf 7.5.3, onder ii (instrumentele benadering). 
152 Zie Cornelisse 2013, p. 218. 
153 Zie in dit verband Kamerstukken II 2008/09, 31 058, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 

26. Zie ook Van der Sangen 2013, paragraaf 4.4, waar hij het volgende bemerkt: 'De nieuwe regeling 
kiest voor een verscherping van de procedure en bij niet-naleving voor een kanalisering van de aan-
sprakelijkheid bij de bestuurder, terwijl deze als bestuurder geen persoonlijk voordeel behaalt. Ook 
op andere punten is het stelsel niet consistent doordacht.' 
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houden met voorzienbare verplichtingen in de toekomst. Een bestuurder hoeft zijn 
hoofd mijns inziens niet te breken over een zogenoemde materiële toets. Daarbij 
werkt de restrictieve uitleg eenvoud en rechtszekerheid in de hand, hetgeen aantrek-
kelijk is voor het MKB. In het normale geval dient het bestuur zijn goedkeuring aan 
het uitkeringsbesluit te verlenen en dus uitvoering te geven aan het direct extern 
werkende uitkeringsbesluit van de AV. Weigert het bestuur zijn goedkeuring te ver-
lenen, terwijl hij zijn beperkte goedkeuringsbevoegdheid te buiten gaat, dan kunnen 
de aandeelhouders het weigerachtige bestuur ontslaan of een actie instellen  
tegen de vennootschap. 154 De aandeelhouders kunnen hun opeisbare vordering  
mogelijk te gelde maken door met een counteradvies aan te tonen dat uitkering  
mogelijk is, omdat geen sprake is van een acuut insolventierisico.  
 
Tot slot. Een interessante vraag met betrekking tot de nieuwe uitkeringstest luidt als 
volgt: wat betekent het voor de hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur als een 
van de bestuurders van een meerhoofdig bestuur het dividend betaalbaar stelt zonder 
betrokkenheid van zijn medebestuurders? In deze casuspositie heeft deze bestuurder 
zelfstandig impliciet goedkeuring verleend aan het uitkeringsbesluit van de AV. Nu 
de AV de vennootschap reeds bij besluit heeft vertegenwoordigd, maakt het niet uit 
of de bestuurder bij het betaalbaar stellen/goedkeuren van het dividend zelfstandig 
vertegenwoordigingsbevoegd is. Het betaalbaar stellen en het goedkeuren van het 
dividend betreft in mijn beleving van het uitkeringstraject geen vertegen-
woordigingshandeling in de zin van artikel 2:240 BW, maar een functionele  
verplichting welke voortvloeit uit en volgt op het direct extern werkende uitkerings-
besluit.155 Onder normale omstandigheden, waarin geen grond voor weigering van 
de goedkeuring bestaat, kunnen de overige bestuurders die tegen de uitkering zijn, 
niet ageren tegen het impliciete goedkeuringsbesluit blijkend uit de betaalbaarstel-
ling. De positie van de overige bestuurders is anders ingeval wel een grond voor 
weigering van de goedkeuring bestond. De ten onrechte verleende impliciete goed-
keuring kan in dit geval niet worden toegerekend aan het gehele bestuur. De  
niet-betrokken bestuurders zijn naar mijn mening in dit geval gedisculpeerd, omdat 
de aansprakelijkheid van deze bestuurders niet kan bestaan zonder dat de bestuur-
ders goedkeuring hebben verleend.156  
 
7.7 De uitkeringstest: een overbodige luxe? 
 
Verscheidene auteurs verwachten dat de nieuwe aansprakelijkheidsgrondslagen van 
artikel 2:216 BW een belangrijke rol zullen gaan spelen in de rechtspraktijk.157 De 
vraag rijst of deze verwachting uit zal komen, mede gezien de beperkte toepas-
baarheid van de uitkeringstest, de restrictieve uitleg hiervan en de alternatieve 
grondslagen voor aansprakelijkheid ingeval van ontoelaatbare uitkeringen.  

                                                        
154 Zie in dit verband Buijn & Storm 2013, p. 76. 
155 Zie meer uitgebreid paragraaf 7.5.3, onder ii (instrumentele benadering). 
156 Zie in dit verband Kamerstukken I 2011/12, 31 058, nr. C (memorie van antwoord), p. 13, waar de 

minister het volgende opmerkt: 'Dientengevolge zal er uitsluitend een uitkering plaatsvinden, indien 
het bestuur deze heeft goedgekeurd. De aansprakelijkheid van het bestuur kan derhalve niet ontstaan 
zonder dat het zijn goedkeuring heeft verleend.' Vgl. HR 8 januari 1999, NJ 1999, 318 (Pel-
co/Sturkeboom). 

157  Zie Assink e.a. (Bröring, Timmerman en de Valk) 2011, p. 15. Anders Lennarts 2007, paragraaf 5. 
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(i) alternatieve grondslagen 
Naast de nieuwe wettelijke grondslag voor bestuurdersaansprakelijkheid uit artikel 
2:216 BW, blijven de alternatieve grondslagen voor ontoelaatbare dividenduitkerin-
gen ook onder de Wet Flex-BV hun gelding houden. Bestuurders konden reeds vóór 
de invoering van de in artikel 2:216 BW verankerde uitkeringstest voor hetzelfde 
feitencomplex aansprakelijk worden gehouden op grond van artikel 2:9, 2:248 en 
6:162 BW.  
 
artikel 2:9 BW 
Met een vordering op grond van artikel 2:9 BW kan de curator de volledige schade 
veroorzaakt door de onbehoorlijke taakvervulling verhalen op de bestuurders van de 
vennootschap, terwijl artikel 2:216 lid 3 BW ziet op het tekort dat door de uitkering 
is ontstaan.158 Daarnaast werkt de regeling van artikel 2:9 BW ex post, terwijl de 
nieuwe regeling van artikel 2:216 BW de bestuurder dwingt tot een ex ante beoorde-
ling. Voor een geslaagd beroep op artikel 2:9 BW dient de curator aan te tonen dat 
de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.159 De omstan-
digheid dat is gehandeld in strijd met een statutaire of wettelijke bepaling die de 
rechtspersoon beoogt te beschermen, heeft te gelden als een zwaarwegende  
omstandigheid die de aansprakelijkheid van de bestuurder in beginsel vestigt.160 
Handelen in strijd met de beperkte balanstest en het ten onrechte verlenen van de 
wettelijk verankerde goedkeuring kunnen mijns inziens als een dergelijke zwaar-
wegende omstandigheid worden aangemerkt.161  
 
artikel 2:248 BW 
Met een beroep op artikel 2:248 BW kan de curator het gehele tekort in het faillis-
sement vorderen. Vereist is dat geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde 
omstandigheden aldus gehandeld zou hebben.162 De curator kan een bestuurder  
verwijten dat hij ten onrechte medewerking heeft verleend aan een dividendbesluit 
van de AV.163 De curator zal moeten bewijzen dat de uitkering het faillissement in 
belangrijke mate heeft veroorzaakt. Buijn stelt in dit verband: 'Een uitkering waarna 
de vennootschap niet in staat is haar opeisbare schulden te voldoen zal al gauw 
aangemerkt worden als 'kennelijk onbehoorlijk bestuur' en de stap naar de vaststel-
ling dat het aannemelijk is dat dit 'een belangrijke oorzaak is van het faillissement' 
is licht gemaakt.'164 Voorts hoeft de curator slechts aan te tonen hoe groot het tekort 
is. Het verband tussen dit tekort en de onbehoorlijke taakvervulling hoeft niet door 
hem te worden bewezen.165 Indien de curator slaagt in deze bewijsopdracht kan dit 

                                                        
158  Zie in dit verband Buijn 2007, paragraaf 8. 
159 Zie HR 10 januari 1997, NJ 1997/360 (Staleman/Van de Ven) en HR 8 januari 1999, NJ 1999, 318 

(Pelco/Sturkeboom). 
160  Zie in dit verband HR 29 november 2002, NJ 2003, 455 (Schwandt/Berghuizer Papierfabriek). 
161  Zie in dit verband Dorresteijn 2006, p. 591; Barneveld 2009 (i), paragraaf 3.4.2; Boschma & Schutte-

Veenstra 2012, paragraaf 3.2; en Verkerk 2008, p. 46.  
162  Zie in dit verband HR 8 juni 2001, JOR 2001/171 (Panmo). 
163  Vgl. paragraaf 6.2.2 en 6.3. 
164  Zie Buijn 2007, paragraaf 9. Vgl. Bier en Van der Zanden 2007, p. 12, waar zij opmerken dat de 

maatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid bij ontoelaatbare dividenduitkeringen volgend uit artikel 
2:216 BW zwaarder lijkt dan de norm van kennelijke onbehoorlijke taakvervulling uit artikel 2:248 
lid 1 BW.  

165  Zie Verkerk 2008, p. 47. 



HOOFDSTUK 7 

172 

mogelijk meer opleveren dan artikel 2:216 lid 3 BW. Daarnaast staat een aan de 
bestuurders verleende decharge niet aan het instellen van een vordering door de  
curator op grond van artikel 2:248 BW in de weg.166  
 
artikel 6:162 BW 
Artikel 2:216 BW laat eveneens onverlet dat de curator een bestuurder kan aan-
spreken op grond van onrechtmatige daad. Heeft de uitkering tot effect dat de  
bestuurder aandeelhouders vanaf een bepaald moment boven de concurrente 
schuldeisers plaatst, kan dit een onrechtmatige daad van de bestuurder opleveren.167 
Wel moet sprake zijn van een ernstig verwijt aan de zijde van de bestuurder.168 Een 
beroep op artikel 6:162 BW lijkt qua potentiële opbrengst eveneens een 
aantrekkelijk instrument voor de curator. De curator kan ex artikel 6:162 BW de 
volledige aan de bestuurder(s) toe te rekenen schade vorderen. Nu een vordering 
gebaseerd op grond van artikel 6:162 BW een externe aansprakelijkheidsvordering 
betreft, omzeilt de curator tevens een mogelijk beroep op decharge door de bestuur-
der. 
 
Gezien de hierboven behandelde aansprakelijkheidsgronden kan worden gesteld dat 
de nieuwe aansprakelijkheidsregeling van artikel 2:216 BW overbodig is.169 De  
aansprakelijkheidsgronden van artikel 2:9, 2:248 en 6:162 BW waren in veel  
situaties aantrekkelijker voor de curator, de vennootschap en haar crediteuren.  
 
(ii) uitkeringen bij of leidend tot een negatief eigen vermogen 
Wanneer de BV geen wettelijke of statutaire reserves kent, verbiedt de wettekst van 
artikel 2:216 lid 1 BW niet dat uitkeringen worden gedaan bij of leidend tot een  
negatief eigen vermogen van de vennootschap. In de parlementaire geschiedenis van 
artikel 2:216 BW heeft de minister meermalen bevestigt dat uitkeringen bij of  
leidend tot een negatief eigen vermogen mogelijk zijn.170 Van Veen en Van der 
Zanden vragen zich af of je in wezen wel een negatieve reserve kunt creëren.171 Zij 
stellen dat aandeelhouders niet kunnen besluiten tot een dividenduitkering waardoor 
het eigen vermogen negatief wordt: 'Uitkeren van iets dat niet aanwezig is, lijkt  
onmogelijk. Indien de vennootschap een negatief eigen vermogen heeft, is het  
vermogen verdampt. Wat resteert is vreemd vermogen. De aandeelhouders - de  
verschaffers van eigen vermogen - kunnen hierop geen aanspraak maken'.172 In de 
praktijk zijn vaak uitkeringen aan de orde. In de visie van Van Veen en Van der 
Zanden zijn uitkeringen bij of leidend tot een negatief eigen vermogen van de  
vennootschap nog steeds niet mogelijk, waardoor het argument voor de invoering 
van artikel 2:216 BW een stuk minder sterk is. 
                                                        
166  Artikel 2:248 lid 6 BW. 
167  Zie meer uitgebreid paragraaf 6.2.2.5.  
168  Zie in dit verband HR 8 december 2006, NJ 2006, 659, r.o. 3.5 (Ontvanger/Roelofsen) en HR 2 maart 

2007, NJ 2007, 240, r.o. 3.4.1 (Holding Nutsbedrijf Westland). 
169  Zie ook Barneveld 2009 (i), paragraaf 3.4.2. 
170  Zie Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 28-29; Kamerstukken II 

2008/09, 31 058, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 50; en Kamerstukken I 2011/12, 31 
058, nr. E (nadere memorie van antwoord), p. 14. 

171  Zie ook Hotlman 2013, p. 69. 
172  Zie Van der Zanden 2013, p. 146 en Van Veen & Van der Zanden 2014, p. 35. Anders Buijn & 

Storm 2013, p. 19 en 74. 
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(iii) DGA-vennootschappen 
Naar aanleiding van het amendement van het lid Irrgang c.s. is de met aan-
sprakelijkheid bestrafte raadgevende stem van bestuurders vervangen door het 
goedkeuringsvereiste van het huidige artikel 2:216 lid 2 BW.173 De reden voor deze 
tournure is gelegen in het feit dat aandeelhouders de waarschuwing van het bestuur 
in de wind konden slaan.174 Bestuurders konden zich in dit geval beroepen op het 
feit dat zij hun taak behoorlijk hebben vervuld.175 De eventuele aansprakelijkheids-
gevolgen berusten dan bij de aandeelhouders die het uitkeringsbesluit hebben  
genomen en de winstuitkering hebben ontvangen. Aldus de wetgever zou deze  
aandeelhoudersaansprakelijkheid problematisch zijn indien het gaat om een groot  
aantal aandeelhouders of in het buitenland gevestigde aandeelhouders. Nu veel  
Nederlandse BV's DGA-vennootschappen zijn, verliest deze motivering voor de 
invoering van het goedkeuringsvereiste grotendeels haar kracht.  
 
7.8 Conclusie 
 
Mijns inziens dient het uitkeringsbesluit, gezien de bedoeling van de wetgever en de 
kwalificatie van het goedkeuringsvereiste van artikel 2:216 lid 2 BW, naar zijn aard 
nog steeds te worden gekwalificeerd als een direct extern werkend besluit. Dit bete-
kent dat het uitgangspunt onder het nieuwe recht nog steeds is dat een bestuurder 
niet aansprakelijk is voor een geldig genomen dividendbesluit van de AV.  
 
Als gevolg van de codificatiebedoeling van de wetgever is het toepassingsbereik van 
artikel 2:216 BW beperkt tot situaties waarin de bestuurder tevens aandeelhouder is. 
De nieuwe regeling spreekt niet van een 'bestuurder tevens aandeelhouder' waardoor 
de functionaliteit van de regeling zou worden vergroot. De basis van de nieuwe  
regeling dwingt tot een restrictieve uitleg van de uitkeringstest. Het bestuur komt 
geen discretionaire bevoegdheid toe en dient louter zijn goedkeuring te onthouden 
als het voorziet dat de vennootschap als gevolg van de uitkering failleert. Een  
bestuurder hoeft zijn hoofd niet te breken over een zogenaamde materiële  
uitkeringstest. Deze uitleg van de uitkeringstest sluit aan bij het uitgangspunt in het 
vennootschapsrecht dat de AV het bevoegde orgaan is om de winstbestemming te 
bepalen. Op deze wijze wordt de dwingend voorgeschreven bevoegdheidsverdeling 
van de BV niet doorkruist. Daarbij heeft artikel 2:216 BW te gelden als een  
overbodige luxe voor de curator.  
 

                                                        
173  Zie in dit verband paragraaf 7.4. 
174  Artikel 2:227 lid 7 BW. 
175  Artikel 2:9 BW. 
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Hoofdstuk 8 
SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBE-
VELINGEN* 
 
 
 
8.1 Inleidende opmerkingen 
 
Wij stellen vast dat ontwikkelingen op sociaal, economisch en maatschappelijk vlak 
hun weerslag vinden in het ondernemingsrecht. Dit komt tot uiting in recente  
moderniseringsactiviteiten in de wetgeving. De kerngedachte van deze operaties is 
het streven naar een meer flexibel ondernemingsrecht.1 Het meest duidelijke voor-
beeld van dit streven is de Wet Flex-BV. Als katalysator voor de Wet Flex-BV kan 
worden gewezen op de behoefte van MKB-ondernemers aan een duidelijk ontwik-
kelde rechtsvorm voor persoonsgebonden ondernemingen. Het oude BV-recht kwam 
niet, althans niet voldoende, tegemoet aan deze behoefte, hetgeen leidde tot onnodi-
ge administratieve lasten, spanning bij de vormgeving van statuten en 'creatieve' 
aandeelhoudersovereenkomsten. Daarnaast heeft het fenomeen corporate mobility 
geleid tot een jurisdictionele competitie. Dientengevolge werden wettelijke  
regelingen van rechtsvormen in verschillende ons omringende landen eenvoudiger 
en flexibeler gemaakt. De nadruk lag hierbij op regels van kapitaal- en crediteuren-
bescherming.2 Deze ontwikkeling is ook terug te zien in de Wet Flex-BV, waarin het 
systeem van kapitaalbescherming als crediteurenbescherming is vervangen door een 
systeem van bestuurdersaansprakelijkheid als crediteurenbescherming. Dé spil van 
dit nieuwe systeem is de uitkeringstest van artikel 2:216 BW. De verantwoordelijk-
heid voor het doen van uitkeringen aan aandeelhouders lijkt bij het bestuur te zijn 
neergelegd. De uitvoering van de hiermee samenhangende uitkeringstest wordt  
bestraft met hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder.3 
 
In dit afsluitende hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van ons onderzoek 
naar de nieuwe uitkeringstest van artikel 2:216 BW, met daarin vervat onze  
conclusies. Hiermee wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen zoals 
geformuleerd in het inleidende hoofdstuk.4 Vervolgens formuleren wij een aantal 
concrete aanbevelingen voor de wetgever en de rechtspraktijk. In paragraaf 8.2 
wordt hiertoe stilgestaan bij dividenduitkeringen naar oud recht, in paragraaf 8.3 
naar nieuw recht en tot slot presenteren wij in paragraaf 8.4 onze aanbevelingen.  
 
 
 
 

                                                        
* Auteurs: Raymond Canisius & Maurice Canisius. 
1  Zie meer uitgebreid hoofdstuk 2. 
2  Zie meer uitgebreid hoofdstuk 3.  
3  Zie meer uitgebreid hoofdstuk 4. 
4  Zie meer uitgebreid hoofdstuk 1. 
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8.2 Dividenduitkeringen naar oud recht; het uitkeringsbesluit, bestuur-
dersaansprakelijkheid en vereenzelviging  

 
Uit inventarisatie van de parlementaire geschiedenis, jurisprudentie en literatuur is 
gebleken dat het uitkeringsbesluit, onder het recht van vóór 1 oktober 2012, naar 
zijn karakter diende te worden beschouwd als hét schoolvoorbeeld van een zuiver 
direct extern werkend besluit. Het uitkeringsbesluit bevatte naast interne  
wilsvorming ook vertegenwoordiging. Met het besluit van de AV werd tevens de 
rechtspositie van de aandeelhouders buiten orgaanverband nader bepaald, zonder dat 
een aparte vertegenwoordigingshandeling viel aan te wijzen. Het uitkeringsbesluit 
behelsde de wil van de vennootschap bij monde van de AV tot uitkering van  
dividend en het doen ontstaan van een opeisbare vordering van de aandeelhouders 
ten opzichte van de vennootschap tot betaling van hun deel in de winst. Deze  
kwalificatie van het uitkeringsbesluit sloot aan bij het wettelijk uitgangspunt  
'uitkeren' van artikel 2:216 lid 1 (O)BW.5 Volgens de hoofdregel van artikel 2:216 
lid 1 (O)BW was sprake van wettelijke winstbestemming, omdat de winst bij wet 
werd toegekend aan de individuele aandeelhouders als verschaffers van het risico-
dragend vermogen aan de vennootschap.6  
 
Het uitgangspunt was dat een bestuurder in die hoedanigheid niet aansprakelijk kon 
zijn voor de uitvoering van het dividendbesluit van de AV. Dit besluit vergt immers 
geen vertegenwoordigingshandeling van het bestuur. Nu de AV reeds bij besluit had 
gedisponeerd over het vermogen van de vennootschap was alleen nog een uit-
voeringshandeling nodig en geen bestuursbesluit tot betaalbaarstelling van het  
dividend.7 Het betaalbaar stellen van het dividend betrof louter een functionele  
operatie in de uitvoering van het dividendbesluit. De bestuurder acteerde in dit geval 
als uitvoerder van het uitkeringsbesluit en niet als bestuurder in de zin van artikel 
2:240 BW. Het bestuur was in dit model niet exclusief bevoegd om het dividend 
betaalbaar te stellen. De betaalbaarstelling behoefde geen afzonderlijke legitimatie 
en kon derhalve geschieden door eenieder die over de kas van de vennootschap kon 
beschikken (bijvoorbeeld een bestuurder, de financiële administratie en de aandeel-
houder).8  
 
Inventarisatie van de rechtspraak over bestuurdersaansprakelijkheid voor ontoelaat-
bare dividenduitkeringen heeft geleid tot de conclusie dat de dogmatische grondslag 
van het uitkeringsbesluit niet zuiver is uitgewerkt in de praktijk. Uit het arrest  
Reinders Didam en de post-Reinders Didam rechtspraak blijkt dat bestuurders toch 
aansprakelijk zijn gesteld voor onder andere het uitvoeren van een geldig genomen 
dividendbesluit, terwijl de uitkering binnen de uit de laatst vastgestelde jaarrekening 
blijkende vrije ruimte bleef. In de rechtspraak hebben wij uitsluitend gevallen aan-
getroffen waarin een bestuurder die tevens aandeelhouder was aansprakelijk werd 
gehouden voor zijn rol bij de dividenduitkering. Wij bemerken dat een communis 
opinio is ontstaan in de rechtspraak, waarbij de vereenzelvigingsbenadering maatge-

                                                        
5  Zie meer uitgebreid paragraaf 5.4.4. 
6  Zie meer uitgebreid paragraaf 5.2 en 5.3. 
7  Zie meer uitgebreid paragraaf 5.4.4, algemene opmerkingen onder iv. 
8  Zie meer uitgebreid paragraaf 5.4.4, algemene opmerkingen onder v. 
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vend lijkt te zijn.9 Deze benadering kan leiden tot aansprakelijkheid van bestuurders 
wanneer willens en wetens werd meegewerkt aan een uitkering aan aandeelhouders, 
die ook bestuurder van de vennootschap zijn, waardoor de vennootschap feitelijk 
insolvent werd. Het feit dat de persoon van de bestuurder, die als DGA in control 
was over de onderneming, ten eigen bate rechtshandelingen met zichzelf heeft  
verricht, was voor rechters aanleiding om die bestuurders toch aansprakelijk te  
houden.  
 
Deze vereenzelvigingstendens leidde tot dogmatisch onzuivere beslissingen. Het 
aspect van rolvermenging leek zwaarder te wegen dan de theorie van het uitkerings-
besluit met als gevolg dat de verschillende hoedanigheden waarin een DGA acteerde 
op een hoop werden geveegd om de uiteindelijke zelfverrijking niet onbestraft te 
laten. Het niet zuiver toepassen van het rollenonderscheid staat op gespannen voet 
met de verplichte dualiteit van Boek 2 BW. De institutionele scheidslijnen tussen het 
bestuur en de AV zijn hierdoor vervaagd, hetgeen een effect is van het instrumentele 
denken.   
 
 
8.3 Dividenduitkeringen naar nieuw recht; het uitkeringsbesluit en de uit-

keringstest  
 
Onder het oude recht kon een bestuurder dogmatisch bezien niet aansprakelijk  
worden gehouden voor het uitvoeren van een geldig genomen dividendbesluit van 
de AV. Ingevolge de nieuwe uitkeringstest van artikel 2:216 lid 2 BW moet het  
bestuur per 1 oktober 2012 een uitkeringsbesluit van de AV goedkeuren. Het bestuur 
dient op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid de goedkeuring te weigeren  
indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de  
uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare 
schulden.10 De wettekst en parlementaire geschiedenis geven bestuurders weinig 
handvatten voor de wijze waarop zij de uitkeringstest moeten uitvoeren. Deze  
verplichte goedkeuring staat op gespannen voet met het in het Nederlandse vennoot-
schapsrecht geldende uitgangspunt dat de AV besluit over uitkeringen van de  
vennootschap. 
 
Met het wegvallen van het oude systeem van kapitaalbescherming en de handhaving 
van de direct externe werking van het uitkeringsbesluit, heeft de wetgever aan het 
bestuur een noodrem toegekend in de vorm van een goedkeuringsvereiste. Daarnaast 
heeft de wetgever de normstelling en reikwijdte van de aandeelhouders- en bestuur-
dersaansprakelijkheid voor ontoelaatbare dividenduitkeringen van de arresten  
Nimox (artikel 6:162 BW) en Reinders Didam (artikel 2:248 BW) beoogd te codifi-
ceren. Als gevolg hiervan dient het uitgangspunt van vereenzelviging leidend te zijn 
bij de beoordeling van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van de nieuwe uit-
keringstest.11 
 

                                                        
9  Zie meer uitgebreid paragraaf 6.2.2 en 6.3. 
10  Zie meer uitgebreid paragraaf 7.2. 
11  Zie meer uitgebreid paragraaf 7.5.2. 
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Met de invoering van de Wet Flex-BV heeft de wetgever weliswaar geen fundamen-
tele veranderingen beoogd, maar toch lijkt met het goedkeuringsvereiste van artikel 
2:216 lid 2 BW het karakter van het uitkeringsbesluit te zijn aangetast. In de door 
ons beschreven instrumentele benadering dient het uitkeringsbesluit naar zijn aard 
nog steeds te worden gekwalificeerd als een direct extern werkend besluit. Het  
bestuur heeft uitsluitend een instrument in handen gekregen om de externe werking 
van het ontoelaatbare uitkeringsbesluit te blokkeren. Het negatieve goedkeurings-
besluit is in dit geval geen vertegenwoordigingshandeling, maar een intern werkend 
besluit. In het normale geval dient het bestuur het dividend, waartoe de AV exclusief 
heeft besloten, betaalbaar te stellen. De goedkeuring valt in deze instrumentele  
opvatting samen met de betaalbaarstelling en is niet te beschouwen als een  
vertegenwoordigingshandeling, maar als een functionele handeling. Deze benade-
ring doet het meeste recht aan de theoretische uitgangspunten zoals deze golden 
vóór de invoering van de Wet Flex-BV.12 
 
Op basis van het voorgaande dient het uitkeringsbesluit nog steeds te worden  
gekwalificeerd als een direct extern werkend besluit waarvoor bestuurders in  
beginsel niet aansprakelijk kunnen worden gehouden. De wetgever heeft enerzijds 
beoogd bestaande jurisprudentie te codificeren en geen wijziging aan te brengen ten 
aanzien van de situatie van voor 1 oktober 2012,13 maar anderzijds een instrument 
ontwikkeld om ontoelaatbare uitkeringen te blokkeren. Gezien deze codificatie-
bedoeling had het toepassingbereik van artikel 2:216 BW moeten worden beperkt tot 
situaties waarin de bestuurder tevens aandeelhouder is. Met andere woorden; de 
situatie van een slager die zijn eigen vlees keurt. Dit is in lijn met de rechtspraak, 
waarin de vereenzelvigingsbenadering bepalend was voor het construeren van de 
aansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 BW of artikel 6:162 BW. Een anders-
luidende interpretatie leidt tot een uitdijende bestuurdersaansprakelijkheid, hetgeen 
de wetgever niet voor ogen heeft gehad. Artikel 2:216 BW is daarom verkeerd  
geformuleerd. 
 
Indien de wetgever toch een grotere reikwijdte aan de regeling heeft beoogd te  
geven, komen wij op basis van een analyse van het uitkeringsbesluit en die van de 
rechtspraak in relatie tot de invoering van het nieuwe BV-recht, tot de conclusie dat 
de uitkeringstest restrictief moet worden uitgelegd. Het bestuur komt dan geen  
discretionaire bevoegdheid toe, omdat de beoordelingsvrijheid is beperkt tot situa-
ties in extremis die objectief voorzienbaar zijn. Kortom, een bestuurder hoeft zijn 
hoofd niet te breken over een zogenaamde materiële uitkeringstest.14 Ook hier geldt 
dat een andersluidende opvatting leidt tot een vergroot risico op bestuurdersaan-
sprakelijkheid. 
 
Deze uitleg van de uitkeringstest sluit aan bij het uitgangspunt in het vennootschaps-
recht dat de AV, en niet het bestuur, het bevoegde orgaan is om de winstbestemming 
te bepalen. Aandeelhouders genieten het persoonlijke voordeel van de dividend-
uitkering waartoe zijzelf hebben besloten. Het ligt meer voor de hand om bij  

                                                        
12  Zie meer uitgebreid paragraaf 7.5.3. 
13  Zie meer uitgebreid paragraaf 7.2. 
14  Zie meer uitgebreid paragraaf 7.6. 
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benadeling van crediteuren uitsluitend aandeelhouders aansprakelijk te houden. In 
dit opzicht moeten aandeelhouders oog hebben voor het vennootschappelijk belang. 
Op deze wijze wordt recht gedaan aan de dwingende bevoegdheidsverdeling binnen 
de BV en daarmee wordt het nog steeds geldende institutionele uitgangspunt van de 
BV gerespecteerd.  
 
Terugkomend op de uitgangspunten van de invoering van de Wet Flex-BV, strookt 
onze interpretatie van de uitkeringstest met de beoogde administratieve lastenver-
mindering en bevordering van de rechtszekerheid. Tot slot waren de aansprakelijk-
heidsgronden van het reeds bestaande regime voor ontoelaatbare dividend-
uitkeringen in veel situaties aantrekkelijker voor de curator, een opvolgend bestuur 
of crediteuren van de vennootschap dan de aansprakelijkheidsgronden van het  
nieuwe artikel 2:216 BW.15 
 
8.4 Aanbevelingen  
 
Uit het bovenstaande blijkt dat wij een aantal knelpunten signaleren ten aanzien van 
het nieuwe artikel 2:216 BW zoals dit is gewijzigd met de invoering van de Wet 
Flex-BV. In deze paragraaf formuleren wij een drietal aanbevelingen ten aanzien 
van deze knelpunten, waarmee een handreiking wordt gedaan aan de wetgever en de 
rechtspraktijk. Kort gezegd zien deze aanbevelingen op een aanpassing van de  
wettekst enerzijds en verduidelijking van de strekking van de nieuwe uitkeringstest 
anderzijds. 
 
I. Primair schrapping van de met bestuurdersaansprakelijkheid gesanctioneerde 

uitkeringstest van artikel 2:216 BW. 
II. Subsidiair aanpassing van de tekst van artikel 2:216 BW, in die zin dat het  

toepassingsbereik van de regeling wordt beperkt tot situaties waarin de  
bestuurder tevens aandeelhouder is. 

III. Meer subsidiair dient de uitkeringstest van artikel 2:216 BW, in zijn huidige 
vorm, restrictief te worden uitgelegd. Het bestuur komt geen discretionaire  
bevoegdheid toe en dient, met uitzondering van situaties in extremis, zijn 
goedkeuring te allen tijde te verlenen. 

 
 

                                                        
15  Zie meer uitgebreid paragraaf 7.7. 
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Chapter 9 
SUMMARY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDA-
TIONS* 
 
 
 
9.1 Introductory remarks 
 
We have established that social, economic, and societal developments are reflected 
in Dutch business law [ondernemingsrecht]. These are expressed in the recent work 
being done to modernise legislation. These efforts are being made with the goal of 
making Dutch business law more flexible. The clearest example of these efforts is 
the Flex BV Act [Wet Flex-BV]. The catalyst for the Flex BV Act was the need for 
SME1 operators to have a clearly developed legal form for personal enterprises. The 
former Dutch private limited company law [BV-recht] (‘BV law’) did not sufficient-
ly meet this need, resulting in onerous administrative burdens, difficulties in drafting 
articles of incorporation, and ‘creative’ shareholder agreements. In addition, the cor-
porate mobility phenomenon led to a battle for jurisdiction, which resulted in neigh-
bouring countries amending their statutory rules on legal form to be simpler and 
more flexible. These amendments were primarily aimed at the rules on capital 
maintenance and creditor protection. This development is also reflected in the Flex 
BV Act, which replaces capital maintenance as creditor protection with a system of 
directors’ liability as creditor protection. The crux of this new system is the distribu-
tion test laid down in Section 2:216 of the Civil Code [BW]. The responsibility for 
making distributions to shareholders seems to have been shifted to management 
boards. The implementation of the related distribution test has made directors jointly 
and severally liable, in their capacity as private individuals, for impermissible distri-
butions. 
 
This summary recaps our study of, and our conclusions regarding, the new distribu-
tion test in Section 2:216 of the Civil Code. Section 9.2 devotes particular attention 
to dividend distributions under the former law, while distributions under the new 
law are examined in section 9.3. Finally, we present our recommendations in section 
9.4.  
 
9.2 Dividend distributions under the former law; the distribution resolu-

tion, directors’ liability, and equation 
 
We studied parliamentary history, case law, and professional literature. This study 
revealed that, under the law that applied prior to 1 October 2012, the nature of a 
distribution resolution meant that it had to be considered as the textbook example of 
a decision that has a transparent and immediate external effect. A distribution reso-
lution embodies both internal will and representation. This resolution by the General 
Meeting (GM) also detailed the legal position of shareholders outside the organisa-

                                                        
1  Small and medium-sized enterprise. 
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tional context without requiring a separate representational act. The distribution res-
olution encompassed the company’s will, expressed through the GM, to distribute a 
dividend and to create an enforceable claim by the shareholders for payment of their 
share of the profit. This qualification of the distribution resolution was consistent 
with the statutory premise of distribution laid down in Section 2:216(1) of the for-
mer Civil Code [(O)BW]. According to the main rule of Section 2:216(1) of the for-
mer Civil Code, a distribution constituted statutory profit allocation because the law 
allocated the profit to the individual shareholders as the company’s providers of 
risk-bearing capital. 
 
The premise of this resolution was that a director could not be held liable in that 
capacity for carrying out a dividend resolution passed by the GM, since the resolu-
tion did not require a separate representational act on the part of the management 
board. Since the GM took the decision regarding the company’s capital, the board 
simply had to carry it out, not pass a board resolution to make the funds available for 
distribution. Making funds available for distribution was a merely ancillary act re-
lated to implementing a dividend resolution. In making such declaration, the director 
was not acting as defined in Section 2:240 of the Civil Code, but was simply imple-
menting the distribution resolution. This model did not exclusively authorise the 
management board to declare dividends payable. Making funds available for distri-
bution did not require any separate authorisation, which meant that it could be done 
by anyone (e.g. directors, accounting department staff, and shareholders) who had 
access to the company’s funds. 
 
Studying the case law on directors’ liability for impermissible dividend distributions 
led us to the conclusion that the dogmatic rationale underlying the distribution reso-
lution does not translate well into practice. The Reinders Didam judgment and post-
Reinders Didam case law have set precedent: directors are held liable for acts such 
as implementing a validly passed dividend resolution even though, according to the 
annual accounts, the distribution remains in the discretionary margin. Our study of 
case law revealed cases in which a director, who was also a shareholder, was held 
liable for his role in the dividend distribution. We note that a communis opinio has 
arisen in case law, in which the equation approach seems to have been set as the 
standard. This approach can result in directors being held liable if the company ac-
tually becomes insolvent as a result of their willing and knowing cooperation with a 
distribution to shareholders who are also directors of the company. For the courts, 
the fact that the person of the director who, as a director-majority shareholder was in 
control of the company, performed a juristic act to enrich himself was sufficient to 
justify actually holding the directors liable in those cases.  
 
This tendency towards equation resulted in dogmatically inconsistent judgments. 
The court seemed to attribute more weight to the mingling of roles than to the theory 
of the distribution resolution, as a consequence of which the various capacities in 
which a director-majority shareholder acted were swept up into a pile, as it were, so 
that the ultimate self-enrichment would not go unpunished. The inconsistent applica-
tion of the concept of division of roles conflicts with the mandatory duality of Book  
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2 of the Civil Code. Consequently, the institutional dividing lines between the man-
agement board and the GM have become blurred, which is an effect of instrumental 
thinking. 
 
9.3  Dividend distributions under the new law; the distribution resolution 

and the distribution test 
 
Dogmatically speaking, a director could not be held liable under the old law for im-
plementing a dividend resolution validly passed by the GM. Pursuant to the new 
dividend test laid down in Section 2:216(1) of the Civil Code, management boards 
have had to formally approve the GM’s distribution resolution since 1 October 2012. 
The management board must, on pain of being held personally liable, deny that ap-
proval if it knows or should have known that the distribution would render the com-
pany unable to continue paying its due and payable debts. The text of the statute and 
the parliamentary history give directors little guidance as to how they are to perform 
the distribution test. This mandatory approval conflicts with the premise underlying 
Dutch company law [vennootschapsrecht], which is that the GM decides whether a 
company may distribute profits. 
 
By repealing the old capital maintenance system while retaining the direct external 
effect of the distribution resolution, the legislature has provided management boards 
with an emergency brake in the form of an approval requirement. In doing so, the 
legislature also intended to codify the case law adopted in the Nimox (Section 6:162 
of the Civil Code) and Reinders Didam (Section 2:248 of the Civil Code) cases by 
including provisions on standard-setting and the scope of shareholders’ and direc-
tors’ liability for impermissible dividend distributions. As a result, the premise of 
equation is decisive when assessing directors’ liability based on the new distribution 
test. 
 
The legislature may not have intended the implementation of the Flex BV Act to 
make any fundamental changes, but the approval requirement of Section 2:216(2) of 
the Civil Code nevertheless seems to have undermined the nature of the distribution 
resolution. The distribution resolution must, by nature, still be qualified as having a 
direct external effect; this is what we refer to as the instrumental approach. Man-
agement boards have only been provided a tool to block the external effect of an 
impermissible distribution resolution. In such case, the resolution is a decision that 
has an exclusively internal effect, rather than an act of representation. In a normal 
case, when the GM resolves to distribute a dividend, the management board must 
declare it payable. In this instrumental interpretation, the approval is ancillary to the 
distribution resolution and cannot be considered a representational act. This ap-
proach most closely reflects the underlying theory that applied before the implemen-
tation of the Flex BV Act. 
 
Based on the foregoing, the distribution resolution must always be qualified as a 
decision that has a direct external effect for which directors cannot, in principle, be 
held liable. The legislature intended to codify existing case law and refrain from 
changing the situation as it stood prior to 1 October 2012, while still providing a tool 
to block impermissible distributions. Given this codification objective, the scope of 
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Section 2:216 of the Civil Code must be restricted to situations in which a director is 
also a shareholder. In other words, situations in which someone has ‘marked his own 
paper’. This would be consistent with case law, which applies to the equation ap-
proach when attributing liability pursuant to Section 2:248 or 6:162 of the Civil 
Code. Any other interpretation would broaden directors’ liability far beyond the 
scope it had prior to 1 October 2012 – a result that was never intended by the legis-
lature. Section 2:216 is therefore incorrectly phrased. 
 
If the legislature did actually intend to assign a broader scope to the rules, then we 
must conclude, based on our analyses of the distribution resolution and the case law 
relating to the implementation of the new BV law, that the distribution test must be 
interpreted more restrictively. The management board would then not be allocated 
any discretionary authority because its latitude would be limited to objectively fore-
seeable situations in extremis. In short, a director should not have to agonise over a 
substantive distribution test. In this situation, as well, a different interpretation 
would lead to an increased risk of directors’ liability. 
 
Our interpretation of the distribution test is consistent with the premise underlying 
company law, that being that the GM, and not the management board, is the compa-
ny body authorised to allocate profit. Shareholders personally benefit from the divi-
dend they themselves resolve to distribute. Holding shareholders exclusively liable 
for any losses to creditors would therefore seem a more obvious choice. In this  
respect, shareholders must keep company interests in mind in order to do justice to 
the compulsory division of authority within the BV. In this way, the existing institu-
tional interpretation of what a BV actually is thus continues to be respected. 
  
Returning to the rationales underlying the implementation of the Flex BV Act, our 
interpretation of the distribution test is consistent with the intended lightening of 
administrative burdens and promotion of legal certainty. Finally, the grounds for 
liability for impermissible dividend distribution under the existing regime would 
often be more appealing to receivers, successor management boards, and company 
creditors than the grounds for liability under the new Section 2:216 of the Civil 
Code. 
 
9.4 Recommendations  
 
During our research we identified several problems with the new Section 2:216 of 
the Civil Code as it was amended with the implementation of the Flex BV Act. In 
this section, we formulate three recommendations for addressing these problems and 
providing guidance to the legislature and legal practitioners. Briefly put, these rec-
ommendations recommend both a statutory amendment and a clarification of the 
purport of the new distribution test.	  
 
I.	   Principally, repeal the distribution text in Section 2:216 of the Civil Code, 

which can lead to the imposition of directors’ liability.	  
II.	   Alternatively, amend the text of Section 2:216 of the Civil Code such that the 

scope of the rules is limited to situations in which the director is also a share-
holder. 
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III. More alternatively, the distribution test in Section 2:216 of the Civil Code 
must, in its present form, be restrictively interpreted. The management board 
must not be allocated any discretionary authority and must be required to grant 
its approval, except in situations in extremis.	  
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COMPARE WETTEKSTEN ARTIKELEN 2:207, 2:208 
EN 2:216 BW 
 
 
 
Hieronder vindt u een vergelijkende tekst waarin de wijzigingen in artikelen 2:207, 
2:208 en 2:216 BW als gevolg van de invoering van de Wet Flex-BV zijn weerge-
geven. Dikgedrukte passages zijn toevoegingen en doorgestreepte tekst is uit de ou-
de artikelen geschrapt. 
 
Art. 2:207 BW 
 
1. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal 

van de vennootschap. Verkrijging door de vennootschap van niet  
volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. 

2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet 
of indien: 
a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner 

is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd 
met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden 
aangehouden, 

b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennoot-
schap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in 
haar kapitaal niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal  
bedraagt, 

c. de statuten de verkrijging toestaan, en 
d. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene ver-

gadering van aandeelhouders of door een ander vennootschapsorgaan 
dat daartoe bij de statuten of door de algemene vergadering van aan-
deelhouders is aangewezen. 

De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen  
aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de 
verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de 
statuten moeten worden aangehouden of indien het bestuur weet of  
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrij-
ging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeis-
bare schulden. 

3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen 
vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrij-
gingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen 
uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na 
de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maan-
den verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging 
overeenkomstig lid 2 niet toegestaan. Indien de vennootschap na een 
verkrijging anders dan om niet niet kan voortgaan met het betalen van 
haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de 
verkrijging wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien, jegens de 
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vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat 
door de verkrijging is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag 
van de verkrijging. Artikel 248 lid 5 is van overeenkomstige toepassing. 
Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te 
wijten is dat de vennootschap de aandelen heeft verkregen en dat hij 
niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen 
daarvan af te wenden. Met een bestuurder wordt voor de toepassing 
van dit artikellid gelijkgesteld degene die het beleid van de vennoot-
schap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De 
vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter benoem-
de bewindvoerder. De vervreemder van de aandelen die wist of redelij-
kerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging 
niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schul-
den is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort 
dat door de verkrijging van zijn aandelen is ontstaan, voor ten hoogste 
de verkrijgingsprijs van de door hem vervreemde aandelen, met de 
wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Indien de bestuurders 
de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de 
in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar even-
redigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. 
De bestuurders en de vervreemder zijn niet bevoegd tot verrekening 
van hun schuld uit hoofde van dit artikel. 

4. De statuten kunnen de verkrijging door de vennootschap van eigen 
aandelen uitsluiten of beperken. 

5. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder  
algemene titel verkrijgt.1 

6. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan  
begrepen.2 

 
Art. 2:208 BW 
 
1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering 

van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag 
van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de 
aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet 
de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Het gestorte en opgevraagde deel 
van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit 
voorgeschreven minimumkapitaal. 

2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap 
zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, dan wel alle aandelen van een 
soort of aanduiding waarvan alle aandeelhouders instemmen of waarvan 
voor de uitgifte in de statuten is bepaald dat zij kunnen worden ingetrokken 
uitgeloot met terugbetaling, of wel de uitgelote aandelen van een soort of 
aanduiding waarvan voor de uitgifte in de statuten is bepaald dat zij kunnen 
worden uitgeloot met terugbetaling. In andere gevallen kan slechts tot  

                                                        
1 Voorheen art. 2:207 lid 4 BW. 
2  Voorheen art. 2:207 lid 5 BW. 
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intrekking worden besloten met instemming van de betrokken aandeel-
houders. 

3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder 
ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle 
aandelen van een zelfde soort of aanduiding geschieden. Van het vereiste 
van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrok-
ken aandeelhouders. 

4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot 
storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering 
van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet 
naar evenredigheid op alle aandelen geschieden, tenzij voor de uitgifte van 
een bepaalde soort aandelen in de statuten is bepaald dat terugbetaling of 
ontheffing kan geschieden uitsluitend op die aandelen; voor die aandelen 
geldt de eis van evenredigheid. Van het vereiste van evenredigheid mag wor-
den afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. Een 
ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uit-
voering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aan-
delen. Zulk een ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt ter 
uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de  
aandelen, moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden, tenzij 
voor de uitgifte van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding of 
nadien met instemming van alle houders van aandelen van de desbetref-
fende soort of aanduiding in de statuten is bepaald dat ontheffing of  
terugbetaling kan geschieden uitsluitend op die aandelen; voor die aan-
delen geldt de eis van evenredigheid. Van het vereiste van evenredigheid 
mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhou-
ders. 

5. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit 
wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze 
van uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 233 zijn van over-
eenkomstige toepassing. 

6.  Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbe-
taling op aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 216 van over-
eenkomstige toepassing. Terugbetaling of ontheffing van de stortings-
plicht in de zin van dit artikel is slechts toegestaan, voor zover het eigen 
vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten 
moeten worden aangehouden. 

 
Art. 2:216 BW 
 
1. Voor zover bij de statuten niet anders is bepaald, komt de winst de aandeel-

houders ten goede. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming 
van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en 
tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is 
dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aan-
gehouden. De statuten kunnen de bevoegdheden, bedoeld in de eerste 
zin, beperken of toekennen aan een ander orgaan. 
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2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de 
voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen 
vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal 
vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten wor-
den aangehouden. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen 
zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert 
slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te  
voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven 
voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. 

3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit 
blijkt dat zij geoorloofd is. Indien de vennootschap na een uitkering niet 
kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de  
bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs 
behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden 
voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente 
vanaf de dag van de uitkering. Artikel 248 lid 5 is van overeenkomstige 
toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan 
hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij 
niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen 
daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of 
redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering 
niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden 
is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ont-
staan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem 
ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uit-
kering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin 
hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding aan 
de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der 
bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de 
eerste of de vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. 

4. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien de statuten 
dit toelaten en aan het vereiste van het tweede lid is voldaan. Met een be-
stuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het 
beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als  
ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de 
door de rechter benoemde bewindvoerder. 

5. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennoot-
schap in haar kapitaal houdt, mede, tenzij bij de statuten anders is bepaald.  

6. Bij de berekening van het winstbedrag, dat op ieder aandeel zal worden  
uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nomi-
nale bedrag van de aandelen in aanmerking, tenzij bij de statuten anders is 
bepaald. Van de vorige zin kan in de statuten of telkens met instemming 
van alle aandeelhouders worden afgeweken. 

7. Geen van de aandeelhouders kan geheel worden uitgesloten van het delen in 
de winst.3 Bij de statuten kan worden bepaald dat aandelen van een  

                                                        
3  Voorheen artikel 2:216 lid 8 BW. 
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bepaalde soort of aanduiding geen of slechts beperkt recht geven tot  
deling in de winst of reserves van de vennootschap. 

8. Voor een statutaire regeling als bedoeld in lid 6 of lid 7 is de instemming 
vereist van alle houders van aandelen aan wier rechten de statutenwijzi-
ging afbreuk doet. 

9. De statuten kunnen bepalen dat de vordering van een aandeelhouder niet door 
verloop van vijf jaren verjaart, doch eerst na een langere termijn vervalt. Een 
zodanige bepaling is alsdan van overeenkomstige toepassing op de vordering 
van de houder van een certificaat van een aandeel op de aandeelhouder.4 

10. De statuten kunnen bepalen dat de winst waartoe houders van aandelen 
van een bepaalde soort gerechtigd zijn, geheel of gedeeltelijk te hunnen 
behoeve wordt gereserveerd.5 

11. Lid 3 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in 
het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte 
aandelen. 

 
 
 

                                                        
4  Voorheen artikel 2:216 lid 7 BW. 
5  Voorheen artikel 2:216 lid 9 BW. 
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