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Inleiding 
 
De nieuwe Flex-bv-wetgeving2 gaat er eindelijk komen.3 Uitgangspunt van de nieuwe wet is 
om de regelingen voor besloten vennootschappen eenvoudiger en flexibeler te maken. De 
hoofdlijnen van het wetsvoorstel zijn blijkens de memorie van toelichting: meer vrijheid van 
inrichting4 en een evenwichtig systeem van crediteurenbescherming. Bij deze 
crediteurenbescherming wordt enerzijds de verplichting om een minimumkapitaal aan een 
vennootschap te verstrekken afgeschaft5 en worden allerlei formaliteiten ten aanzien van de 
volstorting van aandelen niet gehandhaafd (zoals een bankverklaring bij storting in geld of 
een accountantsverklaring bij inbreng in natura). Maar anderzijds worden er grenzen gesteld 
aan de mogelijkheden van de vennootschap om eigen aandelen in te kopen (artikel 2:207 
BW), te besluiten tot kapitaalvermindering (artikel 2:208 BW) dan wel aan aandeelhouders 
winstuitkeringen dan wel uitkeringen uit de reserves te doen (artikel 2:216 BW).6 Deze 
nieuwe crediteurenbeschermingsregeling komt er, kort gezegd, op neer dat bestuurders 
jegens de vennootschap (hoofdelijk) aansprakelijk zijn, indien zij aan een dergelijk 
uitkeringsbesluit hun goedkeuring geven, terwijl zij wisten of redelijkerwijs behoorden te 
voorzien dat de vennootschap na uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar 
opeisbare schulden, en wel voor het daardoor ontstane tekort. De aandeelhouders zijn 
aansprakelijk voor de door hen ontvangen bedragen, indien ook zij wisten of redelijkerwijs 
behoorden te voorzien dat de vennootschap na die uitkering niet zou kunnen voortgaan met 
het betalen van opeisbare schulden. Dat zal in de praktijk betekenen dat telkens bij een 
(besluit tot) uitkering een zogeheten uitkeringstest zal moeten plaatsvinden.  
 
Het is niet al te boud te veronderstellen dat in de toekomst vennootschappen in toenemende 
mate minder met aandelenkapitaal en meer met (aandeelhouders)leningen zullen worden 
gefinancierd. De afschaffing van het minimumkapitaal bevordert dat. Maar die tendens is er 
al langer. In het recente verleden hebben private equity-ondernemingen overnames en 
herstructureringen voornamelijk vorm gegeven middels aandeelhoudersleningen. Een van de 
bekendere gevallen is de participatie/overname van PCM door Apax waarbij het 
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aandelenkapitaal beperkt werd tot € 1 miljoen, maar er aandeelhoudersleningen werden 
verstrekt tot bijna € 300 miljoen, met een rente van meer dan 12%.7  Bovendien mag niet 
onvermeld blijven dat de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Boele 
Staal, in een interview met het Financieel Dagblad op 10 april 2012 heeft aangegeven dat 
bedrijven zouden moeten “afkicken van hun verslaving aan bankleningen” en naar 
alternatieve financieringen zouden moeten zoeken, waaronder meer leningen van 
aandeelhouders. 
 
Als in toenemende mate ondernemingen gefinancierd zullen worden met 
aandeelhoudersleningen in plaats van met aandelenkapitaal, laat zich de vraag stellen of ook 
aan rentebetalingen op deze leningen dan wel op terugbetalingen hierop ter bescherming 
van crediteuren grenzen dienen te worden gesteld c.q. daaraan beperkingen dienen te 
worden opgelegd. Het is ook deze vraag, die Peter van der Zanden zelf recent heeft 
opgeworpen.8 Is dit gewenst? Is het bestaande juridisch instrumentarium daartoe 
voldoende? Zou hierbij de hiervoor bedoelde uitkeringstest behulpzaam kunnen zijn? Het zijn 
deze vragen die in dit artikel onderwerp van bespreking zullen zijn. Daarbij zal op de eerste 
plaats kort aandacht worden besteed aan de uitkeringstest. Vervolgens zal worden bezien 
wat onder aandeelhoudersleningen zou kunnen of moeten worden verstaan. Daarna zal 
gepoogd worden de hiervoor geformuleerde vragen van een antwoord te voorzien.  
 
Uitkeringstest 
 
De regeling van artikel 2:216 BW is partieel duidelijk, maar anderzijds ook abstract en vaag.  
 
Duidelijk lijkt in ieder geval: 
a. Als uitgangspunt heeft te gelden dat er slechts uitkeringen kunnen worden gedaan voor 

zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten 
moeten worden aangehouden. Daarbij is voor de vaststelling van het eigen vermogen en 
de reserves de laatste vastgestelde jaarrekening bepalend. Dit is geregeld in lid 1 van 
artikel 2:216 BW.  

b. Bestuurders kunnen aansprakelijk zijn indien zij ten tijde van de uitkering wisten of 
redelijkerwijs behoorden te voorzien dat de vennootschap niet zou kunnen voortgaan met  
de betaling van haar opeisbare schulden. Het momentum wordt dus bepaald door de 
uitkeringsdatum.9  

c. Datzelfde geldt voor de aansprakelijkheid van de aandeelhouder. Ook deze kan slechts 
aansprakelijk zijn als hij op het moment dat hij de uitkering ontving wist of redelijkerwijs 
behoorde te voorzien dat de vennootschap na uitkering niet zou kunnen voortgaan met 
het betalen van haar opeisbare schulden. Ook hier gaat het om het moment van betaling.  

 d. Waarvoor bestuurders of ontvangende aandeelhouder aansprakelijk zijn blijkt ook uit de 
regeling. Iedere bestuurder is (in beginsel hoofdelijk) aansprakelijk voor het tekort dat 
door de uitkering is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de 
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uitkering. De ontvangende aandeelhouder is aansprakelijk voor de door hem ontvangen 
uitkering, evenzeer vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. 

e. De aansprakelijkheid geldt slechts jegens de vennootschap of, ingeval van faillissement, 
de curator. Of anders gezegd: het gaat om een interne aansprakelijkheid.10 

 
Aanzienlijk abstracter en vager wordt het als het criterium “weten of redelijkerwijs behoren te 
voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen voortgaan met het betalen van 
haar opeisbare schulden” moet worden ingevuld. Enige richtinggevende indicaties zijn er 
wel: 
a. Als uitgangspunt wordt een horizon van “in de regel één jaar na de uitkering” genomen.11 
b. De bewijslast berust in beginsel bij degene die zich op de aansprakelijkheid beroept, te 

weten de vennootschap of, in geval van faillissement, de curator. Voor een wettelijke 
omkering van de bewijslast ziet de minister geen reden. Hij is wel van mening12 dat de 
rechter op grond van de redelijkheid en billijkheid ex artikel 150 Rv kan afwijken van de 
hoofdregel dat de partij die stelt ook moet bewijzen. Het lijkt erop dat de minister relatief 
snel wil aannemen dat zo de bewijslast toch bij de bestuurder komt te rusten, omdat deze 
ten tijde van de uitkering over alle relevante informatie beschikte.  

c. Voor wat betreft de eigenlijke test zelf is de minister kennelijk optimistisch. Hij schreef 
immers aan de Eerste Kamer13:  

 Ik verwacht dat de praktijk goed uit te voeten zou kunnen met de nieuwe regeling. De 
Werkgroep Fiscaal Jaarrapport van het Nationale Taxonomieproject heeft hierover 
een notitie opgesteld, waarbij wordt aangesloten op de dagelijkse praktijk. In deze 
werkgroep zijn onder meer accountantskantoren en belastingadviseurs 
vertegenwoordigd. Voor de uitkering acht de werkgroep twee vragen van belang:(1) 
was de onderneming de afgelopen jaren winstgevend en is dit ook de verwachting 
voor het lopende boekjaar (continuïteitsanalyse), en zo ja (2) wat is op grond van de 
liquiditeitspositie van de vennootschap de maximale uitkeringsruimte. Dit laatste 
wordt bepaald aan de hand van financiële indicatoren (quick ratio en operationele 
kasstroom), rekening houdend met toekomstige verplichtingen, 
toekomstverwachtingen en overige onzekerheden.  

 
De vraag is evenwel of de minister ook werkelijk bedoelde wat hier is geciteerd. Immers, het 
lijkt er op dat op basis van de betreffende notitie van die werkgroep14 bij een uitkering een 
vermogensopstelling noodzakelijk is (zie daarover hierna). Een dergelijke 
vermogensopstelling was voorgesteld door de Expertgroep, die eerder de minister heeft 
geadviseerd over vereenvoudiging en flexibilisering van het vennootschapsrecht.15 En het is 
juist in de memorie van toelichting bij het oorspronkelijke wetsvoorstel dat de minister heeft 
aangegeven dat “een wettelijk verplichte vermogensopstelling zou leiden tot hogere lasten 
voor het bedrijfsleven en een onvoldoende meerwaarde heeft naast de voorgeschreven 
uitkeringstest”.16 Toch lijkt een tussentijdse vermogensopstelling noodzakelijk.  

                                                 
10

 Zie ook de Nadere Memorie van Antwoord van de Minister in de Eerste Kamer van 31 mei 2012, p. 9 
11

 Zie de parlementaire geschiedenis, Kamerstukken II, 31 058 nr. 3 p. 71 en Memorie van Antwoord van 1 

maart 2012 in de Eerste Kamer,  p. 12. 
12

 Zie memorie van antwoord bij de Eerste Kamer van 1 maart 2012, p. 14.  
13

 Zie memorie van antwoord bij de Eerste Kamer van 1 maart 2012, p. 13-14 
14

 Notitie uitkeringstoets wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, van de Werkgroep Fiscaal 

Jaarrapport, onderdeel van het Nationale Taxonomie Project, van 5 november 2008, behorend bij de memorie 

van antwoord bij de Eerste Kamer, tevens te vinden op www.xprl-ntp.nl  
15

 Rapport Expertgroep vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlands bv-recht, 6 juni 2004.  
16

 Zie memorie van toelichting bij wetsvoorstel 31 058, vergaderjaar 2006-2007, nr. 3 bij artikel 216 lid 1, p. 70. 

Dat heeft hij nog eens herhaald in de Nadere Memorie van Antwoord van de Minister in de Eerste Kamer van 31 

mei 2012, p. 7-8. 

http://www.xprl-ntp.nl/


 
In de betreffende notitie van de werkgroep FJR wordt immers voorgesteld om de 
uitkeringstoets te laten bestaan uit twee stappen, een kwalitatieve en kwantitatieve. De 
kwalitatieve gaat uit van een continuïteitsveronderstelling. Deze wordt geacht aanwezig te 
zijn als het lopende boekjaar en afgelopen jaren van de onderneming winstgevend waren en 
er verder geen signalen zijn, die wijzen op een mogelijk continuïteitsprobleem. Als deze 
kwalitatieve stap is gezet en er geen reden is te twijfelen aan de continuïteit op zich, dan 
dient kwantitatief bepaald te worden of er uitkeringsruimte is en zo ja hoe groot die is. 
 
Dat is dan de eigenlijke uitkerings- of liquiditeitstest, die twee (kennelijk cumulatieve) 
indicatoren kent17: 
a.  De eerste is de zogeheten quick ratio. Deze wordt bepaald door de formule: 

“vlottende activa minus voorraad minus kortlopende schulden.” Het saldo bepaalt dan of 
er uitkeringsruimte is en hoe groot die is. Deze wordt in de werkgroep meer geschikt 
geacht dan het bepalen van de liquiditeit aan de hand van de current ratio. De quick ratio 
houdt in tegenstelling tot de current ratio geen rekening met de waarde van de voorraad 
en het onderhanden werk. Deze laatste posten bevatten een aanzienlijk 
waarderingselement, hetgeen leidt tot een mogelijk te subjectieve inkleuring van deze 
posten, nog afgezien van het feit dat voorraad en onderhanden werk veelal niet 
tussentijds bepaald worden. Dit zou problemen kunnen opleveren bij een tussentijdse 
dividenduitkering.   

b. De tweede indicator is de operationele kasstroom. Volgens de werkgroep FJR wordt deze 
bepaald door de formule: resultaat na belasting, vermeerderd met de afschrijvingen en 
vermeerderd of verminderd met (1) waardeverandering van activa, (2) mutaties in 
voorzieningen en (3) mutaties in het werkkapitaal (vorderingen, voorraden en kortlopende 
schulden). Deze zou dan nuttig zijn om een inschatting te maken van de toekomstige 
kasstromen en om een liquiditeitsbegroting op te stellen. De werkgroep kiest dan voor de 
zogeheten “indirecte” methode.18 Bij deze methode worden de gegevens van de balans 
en resultatenrekening hergebruikt om het kasstroomoverzicht op te stellen. Het voordeel 
van deze methode is dat zij eenvoudig en zuiver mechanisch volgt uit de balans en winst- 
en verliesrekening.  

 
De berekening van de quick ratio lijkt niet veel problemen op te leveren. In een bijgewerkte 
boekhouding zijn de daarvoor relevante posten zeer snel kenbaar te maken. Wil men 
evenwel de operationele cashflow weten dan dient er wel een balans en resultaatrekening 
beschikbaar te zijn. Het lijkt dan toch niet voor de hand te liggen – bij tussentijdse uitkeringen 
– een jaarrekening te gebruiken die wellicht meer dan een jaar oud is. Het ligt dan meer voor 
de hand een tussentijdse vermogensopstelling te maken. Dat is evenwel kennelijk wat de 
minister niet wenst.19  
  
Resumerend: een hard gegeven lijkt het momentum, waarop de uitkeringstoets moet worden 
gedaan, te weten de dag van de uitkering.20 Redelijk hard lijkt ook de 
voorzienbaarheidstermijn van, als regel, één jaar. Een redelijk duidelijk aanknopingspunt 
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blijkt tevens de liquiditeitstest te zijn op basis van de quick ratio en het bepalen van de vraag 
wie de bewijslast ten aanzien van de uitkeringstest dient te krijgen. Te vaag wordt het hoe 
voor het overige de uitkeringstest vorm moet worden gegeven: al dan niet een verplichte 
tussentijdse vermogensopstelling? Volgens de Minister niet? Op basis van het rapport van 
de Werkgroep Fiscaal Jaarrapport wel?21 
 
Aandeelhoudersleningen  
 
Hiervoor werd al kort aangegeven dat het in de nieuwe wetgeving mogelijk zal zijn om een 
vennootschap op te richten met een minimumkapitaal van € 0,01. Dit zal onvoldoende zijn 
om als zelfstandig drager van rechten en verplichtingen aan het rechtsverkeer te kunnen 
deelnemen. Aanvullende financiering is dan benodigd, terwijl banken minder bereid lijken te 
financieren.22 Naar verwachting zullen vennootschappen in de toekomst meer met leningen 
worden gefinancierd. In zoverre zal waarschijnlijk (m.n. bij niet-beursgenoteerde 
vennootschappen in het midden- en kleinbedrijf) de rol van het aandelenkapitaal23 aan 
betekenis inboeten ten faveure van de aandeelhouderslening. 
 
Aandeelhouders-“leningen” komen in meerdere gedaanten voor.  
 
In de eerste plaats zijn dat gewone geldleningen, waarop rente wordt betaald en waarop 
eveneens periodiek wordt afgelost. Afspraken worden vaak op papier gezet.24 Deze 
geldleningen laten zich naar hun aard het beste vergelijken met langlopende geldleningen 
van financiële instellingen met het oog op het doen van investeringen. Zo nodig zijn deze ook 
gedekt door zekerheden om het risico te verminderen. Zolang de rente- en 
aflossingsverplichtingen ‘marktconform’ zijn, lijkt er niets aan de hand. Maar toch ontstaat er 
een probleem als de rente- en aflossingsverplichtingen te zwaar op de liquiditeit van de 
vennootschap gaan drukken en – in het meest vergaande geval – de continuïteit van de 
vennootschap bedreigen. De vraag is vervolgens of dergelijke betalingen anders zouden 
moeten worden beoordeeld als dit betalingen aan aandeelhouders van de betreffende 
vennootschap zijn, dan wanneer het om betalingen aan derden gaat. Op deze vraag wordt 
hierna verder ingegaan. 
 
In de tweede plaats kunnen aandeelhouders middels achtergestelde geldleningen 
financieren. Dikwijls zullen banken, gevraagd om kredieten te verstrekken, verlangen dat 
aandeelhouders ook leningen verstrekken en deze zullen achterstellen bij de 
bankfinanciering. Op grond van artikel 3:277 lid 2 BW kan bij overeenkomst worden bepaald 
dat een vordering een lagere rang neemt dan de wet hem toekent. Aflossingen vinden dan 
niet plaats voordat de bank is afgelost (hoewel het in de praktijk ook voorkomt dat op 
dergelijke leningen ook mag worden afgelost), of pas als de vennootschap wordt 
geliquideerd.25 In de literatuur26 is discussie ontstaan over de vraag of achterstelling 
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uitsluitend bij overeenkomst kan worden toegekend, of ook kan worden aangenomen op 
grond van andere omstandigheden. In een enkel geval heeft vooral de lagere rechter ook 
een achtergesteld karakter van de geldlening aangenomen ook al was geen sprake van 
contractuele achterstelling.27 Hierover wordt anders gedacht door advocaat-generaal 
Langemeijer28 die stelt dat voor zover de achterstelling niet op een overeenkomst van 
achterstelling kan worden gebaseerd, voor een doorbreking van de paritas creditorum 
(gelijkheid van schuldeisers) een wettelijke basis is vereist. De vraag of een dergelijke 
vordering civielrechtelijk wel of niet als achtergesteld moet worden beschouwd blijft hier 
verder buiten beschouwing. Wel is de vraag aan de orde of hierop rentebetalingen en 
mogelijk overeengekomen aflossingen kunnen worden betaald. 
 
In de derde plaats geldt dat aandeelhouders ook garant kunnen staan voor leningen van 
derden aan de vennootschap, bijvoorbeeld als borg.29 Er bestaat dan geen rechtstreekse 
schuld van de vennootschap aan de betreffende aandeelhouder, maar slechts voor zover de 
werkelijke schuldeiser door de vennootschap niet wordt voldaan en de aandeelhouder op 
grond van de borgstelling de schuld van de vennootschap inlost.30 In dergelijke situaties zou 
het voor de aandeelhouder verleidelijk kunnen zijn op (het bestuur van) de vennootschap 
druk uit te oefenen eerst de door de aandeelhouder geborgde schulden te voldoen voordat 
andere schuldeisers worden betaald.31 Zo neemt het risico, dat hij als aangesproken borg 
blijft zitten met een onverhaalbare regresvordering, af. Deze vorm blijft hierna buiten 
beschouwing. 
 
Gelijke behandeling aandelenkapitaal vs aandeelhouderslening? 
 
Aandeelhoudersleningen lijken dus steeds meer in de plaats te komen van het af te schaffen 
minimumkapitaal.32 Het doel van het beschikbaar stellen van liquiditeiten door de 
aandeelhouder middels leningen is echter nagenoeg gelijk aan het doen van 
kapitaalstortingen: financiering van de vennootschap teneinde deze in staat te stellen aan 
het economisch verkeer te kunnen deelnemen en daarmee rendement te behalen. Maar 
terwijl voor uitkering uit het eigen vermogen ter bescherming van de crediteuren de 
dwingendrechtelijke norm van artikel 2:216 BW geldt, is deze norm niet van toepassing op 
betalingen op aandeelhoudersleningen en gelden daarvoor in de eerste plaats de bepalingen 
uit het contract of, zo men wil, de regels van boek 6 BW. Deze laatste regels zijn niet 
geschreven ter bescherming van de crediteuren, maar ten behoeve van contractspartijen.  
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 Het nominaal aandelenkapitaal wordt niet afgeschaft, maar geminimaliseerd. Dat zal zich waarschijnlijk 
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Een aandeelhouder die niet alleen (een minimum) kapitaal aan de vennootschap ter 
beschikking stelt, maar daarnaast geld aan de vennootschap leent,  is vooral ook een 
crediteur. Dat leidt tot een hybride opstelling van aandeelhouders. De Weijs33 geeft dat in zijn 
dissertatie uitvoerig weer. Hij betoogt dat een aandeelhouder die geld aan de vennootschap 
leent, in plaats van dat als aandelenkapitaal stort, op rationele gronden en in zijn eigen 
belang een uitzondering maakt op een belangrijk uitgangspunt van het vennootschapsrecht, 
namelijk dat een aandeelhouder risicodragend vermogen aan de vennootschap verstrekt. 
Het verstrekken van risicodragend vermogen brengt met zich mee dat een aandeelhouder 
middels dat vermogen niet alleen deelt in het verlies (tot maximaal de storting op zijn 
aandelen), maar vooral ook in de winst van de vennootschap. In dat laatste geval worden 
zijn aandelen meer waard en krijgt hij mogelijk een dividend uitgekeerd. De Weijs en 
Schimmelpenninck34 spreken in dat verband van het upside potentieel van het 
aandelenkapitaal. Deze positie van aandeelhouders moet worden onderscheiden van de 
positie van gewone schuldeisers die in beginsel niet in de winsten van de onderneming 
meedelen, maar een gewone vordering hebben op het voor verhaal beschikbare vermogen 
van de vennootschap. Deze positie van schuldeisers vertaalt zich in faillissement in een 
concurrente of bevoorrechte positie. Deze positie hebben aandeelhouders met 
aandelenkapitaal niet. Zij hebben in geval van insolventie slechts een post-concurrente 
vordering en worden pas voldaan op het moment dat alle overige schuldeisers volledig zijn 
betaald. De Weijs spreekt in dat verband van een normatief evenwicht bij de financiering van 
kapitaalvennootschappen35: 

 
Er bestaat, als gezegd, een evenwicht bij de financiering van 
kapitaalvennootschappen. De aandeelhouders zijn gerechtigd tot het upside 
potentieel van de vennootschap, maar delen niet in het downside scenario. 
Schuldeisers delen daarbij niet in het upside potentieel, maar dienen als eerste te 
worden voldaan in een downside scenario. 

 
Waar aandelenkapitaal plaats maakt voor aandeelhoudersleningen, en op die manier de 
aandeelhouder steeds vaker ook de positie van gewone crediteur inneemt, dreigt dit 
evenwicht verstoord te raken in het voordeel van de aandeelhouder. Hij deelt immers als 
aandeelhouder niet alleen in het upside potentieel van de vennootschap (de winsten), maar 
daarnaast promoveert hij zichzelf van een post-concurrente aandeelhouder tot 
(geldleen)crediteur. Bij insolventie leidt dit tot een concurrente positie en deelt hij in beginsel 
met de andere concurrente crediteuren naar rato van zijn vordering mee. Deze positie van 
de aandeelhouder wordt nog sterker als zijn aandeelhouderslening is gedekt door 
zekerheden en hij zich als separatist kan opstellen. De conclusie is dat in dat geval gewone 
handelscrediteuren ten opzichte van de aandeelhouder-crediteur feitelijk een achtergestelde 
positie innemen. 
 
Op zich is dat natuurlijk niet verboden. Evenmin valt in te zien waarom in een dergelijk geval 
niet als uitgangspunt zou moeten gelden dat op de leningen van de aandeelhouder gewoon 
rente betaald zou moeten worden en er aflossingen op gepleegd kunnen worden. Dat kan 
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evenwel anders worden als de aandeelhouder, vaak volledig op de hoogte van het reilen en 
zeilen van de onderneming, de bestuurder (die in het midden- en kleinbedrijf ook nog 
regelmatig dezelfde is als de aandeelhouder) beweegt rente- en aflossingsbetalingen aan 
hem te doen, indien dat gebeurt in een voor de onderneming slechte financiële situatie 
(weten of behoren te voorzien dat de vennootschap niet zal kunnen voortgaan met het 
betalen van haar opeisbare schulden). Dit leidt er dan toe dat die aandeelhouder feitelijk 
wordt bevoordeeld boven (de) andere crediteuren. Van een dergelijke “kennisvoorsprong” 
ten aanzien van de positie waarin de vennootschap verkeert, mag niet ten detrimente van de 
(andere) crediteuren gebruik/misbruik gemaakt worden. Dat is in feite ook de grondgedachte 
van de wetgever. In de memorie van toelichting bij de flex-bv stelt de minister met zoveel 
woorden: 
 

Wel kan de wetgever regels stellen die bevorderen dat bij de besluitvorming in de 
vennootschap in voldoende mate rekening wordt gehouden met de gevolgen van die 
besluitvorming voor de schuldeisers van de vennootschap. In een aantal gevallen 
wordt het veronachtzamen van de belangen van de schuldeisers gesanctioneerd met 
hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders.36 
 
De wetgever stelt daarom regels om te voorkomen dat de beperkte aansprakelijkheid 
wordt aangewend om schuldeisers van de vennootschap te benadelen.37 
 
…... en de invoering van een uitkeringstest voor alle vormen van uitkering van 
vermogen aan aandeelhouders in samenhang met aansprakelijkheidssancties voor 
bestuurders en een terugbetalingsplicht voor aandeelhouders die niet te goeder trouw 
waren.38 

 
De meer algemene norm is dus: “Gij zult u zelf als aandeelhouder in (de wetenschap van) 
slechte tijden niet bevoordelen boven (andere) crediteuren”.39 Deze vaststelling moet vanuit 
het oogpunt van crediteurenbescherming ertoe te leiden dat betalingen aan aandeelhouders 
op door hen verstrekte geldleningen – en dan maakt het niet uit of het gaat om aflossingen of 
rentebetalingen – in beginsel gelijk moeten worden behandeld als dividenduitkeringen. Want 
het is ook de hiervoor geformuleerde norm, inhoudende dat “wetende” 
bestuurders/aandeelhouders rekening moeten houden met de belangen van (andere) 
crediteuren, die ten grondslag ligt aan de (nieuwe) crediteursbeschermingsregeling van 
artikel 2:216 BW. Er lijkt dus alle reden tot gelijkschakeling van uitkeringen op 
aandeelhouderleningen. Als betalingen op deze leningen aan de norm van 2:216 BW zouden 
worden getoetst, dan geldt dat deze betalingen niet kunnen plaatsvinden als ten tijde van de 
uitkering bekend was of redelijkerwijs voorzien kon worden dat de vennootschap niet zou 
kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.  
 
De vraag rijst vervolgens of voor dergelijke beperkingen van betalingen op 
aandeelhoudersleningen wetswijziging noodzakelijk is dan wel wet en rechtspraak thans al 
voldoende mogelijkheden bieden dergelijke uitkeringen te toetsen.  
 
 
Bestaand instrumentarium voldoende? 
  

                                                 
36

 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 31 058, nr 3, vergaderjaar Tweede Kamer 2006-2007, p. 23 
37

 Idem, eveneens p. 23 
38

 Idem, p.22 
39

 Deze meer algemene gedachte ligt natuurlijk ook ten grondslag aan de rechtspraak m.b.t. de selectieve 

(wan)betaling. 



Het toekomstige artikel 2:216 BW kan natuurlijk geen (rechtstreekse) toepassing vinden. Het 
artikel staat weliswaar in de afdeling die gaat over het vermogen van de vennootschap, maar 
het is expliciet bedoeld voor dividenduitkeringen en soortgelijke uitkeringen, t.w. de daarmee 
overeenstemmende regelingen, die zien op inkoop van eigen aandelen (artikel 2:207 BW) en 
besluiten tot kapitaalvermindering (artikel 2:208 BW). Deze wettelijke bepalingen kunnen dus 
geen basis vormen om uitkeringen op aandeelhoudersleningen aan te tasten.  
 
Datzelfde geldt met betrekking tot mogelijke pauliana-acties. Niet de faillissementspauliana 
ex artikel 42 Fw en evenmin de “gewone“ pauliana op grond van artikel 3:45 BW bieden een 
rechtsingang. Wil men met succes op basis van deze artikelen kunnen ageren dan dient er 
sprake te zijn van een onverplichte rechtshandeling. Het sluiten van aandeelhoudersleningen 
is wellicht op zich wel een onverplichte rechtshandeling, maar de (overeengekomen) 
aflossingen en rentebetalingen hierop zijn vervolgens niet onverplicht. In het licht van het 
bovenstaande zijn het ook niet de geldleningen zelf die in casu zouden moeten worden 
aangetast40, maar de uitkeringen in een situatie dat er rekening mee moet worden gehouden 
dat de vennootschap niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare 
schulden. Weliswaar kan in een faillissementssituatie op grond van artikel 47 Fw ook een 
verplichte rechtshandeling worden aangetast, maar de daarvoor geldende criteria zijn zo 
stringent dat ook dit in de praktijk niet of nauwelijks een rechtsingang zal bieden.  
 
Wat mogelijkerwijs dan resteert is in beroep op de trits: artikel 2:9 BW, artikel 2:138/248 BW 
en artikel 6:162 BW.  
 
Artikel 2:9 BW regelt de interne aansprakelijkheid van bestuurders jegens de vennootschap. 
Indien een bestuurder zijn taak niet behoorlijk vervult en hem daarvan een ernstig verwijt kan 
worden gemaakt, kan hij jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de door de 
vennootschap daardoor geleden schade. Deze actie kan worden ingesteld door de 
vennootschap zelf, maar ook, na faillissement, door haar curator. Een individuele crediteur 
kan op deze bepaling geen beroep doen. De actie richt zich slechts op de bestuurder, en niet 
tevens op een aandeelhouder. Een bestuurder kan in beginsel daarbij een beroep doen op 
een hem verleende decharge.  
 
De aansprakelijkheid op grond van artikel 2:138/248 BW kan alleen in faillissement geldend 
worden gemaakt. Slechts de curator heeft dit instrument. Een individuele crediteur kan zich 
daar niet op beroepen. Ook dit artikel richt zich slechts tot de bestuurder en niet tevens tot de 
aandeelhouder. Een eventueel verleende decharge baat de bestuurder niet. De vordering is 
beperkt tot kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaar voorafgaande aan de 
datum van het faillissement. Criterium voor aansprakelijkheid is dat het bestuur zijn taak 
kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld, terwijl tevens aannemelijk moet zijn dat dit een 
belangrijke oorzaak van het faillissement is. 
 
Een vordering op grond van onrechtmatige daad biedt de meeste ruimte. Die kan zowel door 
de vennootschap als door de curator als ook door individuele crediteuren worden ingesteld. 
Deze is niet beperkt tot vorderingen jegens bestuurders, maar kan zich ook richten op 
aandeelhouders.  
 
In diverse rechterlijke uitspraken zijn uitkeringen aan aandeelhouders aan deze trits van 
bepalingen getoetst: 
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a. In het bekende arrest Nimox/Van den End41 betrof het een actie van de curator van 
het failliete Auditrade jegens de aandeelhouder Nimox. De curator vond dat een 
besluit tot uitkering van dividend (dat overigens formeel voldeed aan de criteria van 
het huidige artikel 2:216 BW) onrechtmatig was. De Hoge Raad onderschreef het 
oordeel van het hof dat er sprake was van een onrechtmatige daad, waar het hof had 
overwogen: 
  

  Door desondanks door middel van het dividendbesluit de reserves uit de 
vennootschap te halen en deze vrijwel zonder reserves haar bedrijf te laten 
voortzetten heeft Nimox zich van een ten opzichte van de crediteuren achtergestelde 
aandeelhoudster getransformeerd tot een mede-crediteur en vervolgens nog getracht 
zich boven de andere crediteuren voorrang te verschaffen. (……) Gezien de penibele 
situatie waarin Auditrade destijds blijkens de verliescijfers verkeerde heeft Nimox 
daarbij moeten weten, en ook ongetwijfeld bedoeld, dat zij haar eigen risico als 
aandeelhoudster door het genomen besluit grotendeels afwentelde op de crediteuren 
van Auditrade. 

 
b. In een eerder arrest, Keulen/BLG42, sprak een individuele crediteur BLG (als “eigenaar” 

van een failliete stichting) aan uit onrechtmatige daad.43 Op enig moment heeft BLG het 
door haar aan de later failliete stichting verleende krediet opgezegd en is haar vordering 
van Hfl. 30 miljoen betaald.  De Hoge Raad overwoog44:  

   
  Indien BLG toen reeds ernstig met de mogelijkheid van een tekort rekening had 

moeten houden in die zin dat er toen voor die mogelijkheid concrete aanwijzingen 
waren, had dit BLG er met het oog op de voldoening van andere schuldeisers geheel 
of ten dele van behoren te weerhouden tot deze terugtrekking over te gaan.45  

 
c. Inzake Reinders Didam46 procedeerde een curator tegen een bestuurder (tevens 

aandeelhouder) op basis van artikel 2:248 BW. De curator wenste een dividenduitkering 
van Hfl. 950.000 aan te tasten. Het hof, in stand gelaten door de Hoge Raad, vond 
inderdaad dat er sprake was van bestuurdersaansprakelijkheid omdat, ondanks het feit 
dat het dividendbesluit bevoegdelijk genomen was: 

   
  …… geen redelijk denkend bestuurder zou hebben meegewerkt aan een zo abrupte 

ontvlechting van de dochtervennootschap onder vermindering van haar eigen 
solvabiliteit en liquiditeit met een verhoudingsgewijs uitzonderlijk hoog bedrag, 
waarmee de vennootschap is prijsgegeven aan de kort nadien daadwerkelijk in de 
vorm van een faillissement opgetreden discontinuïteit. 
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d. In het faillissement van Vezass47 procedeerde de curator tegen de aandeelhouder en de 
bestuurder op basis van onrechtmatige daad en artikel 2:248 BW. De curator  wenste 
diverse dividenduitkeringen aan te tasten. De rechtbank overwoog: 

   
  Het bewerkstelligen van de totstandkoming van een dividendbesluit kan onder 

omstandigheden een onrechtmatige daad van de aandeelhouder in kwestie 
tegenover de crediteuren van de vennootschap opleveren. Dit is in beginsel het geval 
indien de aandeelhouder ten tijde van het stemmen vóór het besluit ernstig rekening 
moest houden met de mogelijkheid dat de vennootschap als gevolg van dat besluit 
niet meer aan haar verplichtingen tegenover haar crediteuren kan voldoen en 
vervolgens geen verhaal zal bieden voor de schade die de crediteuren daardoor 
zouden leiden.    
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 onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 
2:248 BW.  

 
e. In een Rotterdamse zaak48 stelde een individuele crediteur dat de 

bestuurders/aandeelhouders van een vennootschap jegens hem onrechtmatig hadden 
gehandeld, omdat als gevolg van een dividend- en agiobesluit er een grote uitkering aan 
aandeelhouders had plaatsgevonden en er vervolgens geen geld meer was voor de 
crediteuren. De rechtbank overwoog in deze kwestie49:  

   
  Op grond van het voormelde Nimox-arrest maar ook op grond van het Reinders-

Didam-arrest zijn aandeelhouders 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. 

 
 Bovendien oordeelde de rechtbank over de bewijslast50: 

 
Nu Combi heeft voldaan aan haar stelplicht maar in bewijsnood verkeert zal de 
rechtbank Woortman c.s. belasten met dit bewijs, zulks op grond van de eisen van 
redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 150 Rv.  
 

f.    In een nog recenter vonnis van de rechtbank te Arnhem51 was op 29 februari 2008, vlak 
vóór de overdracht van de aandelen van een vennootschap, besloten tot een 
dividenduitkering van € 225.735 aan de verkopende aandeelhouder/bestuurder, dat voor 
een belangrijk deel extern door de vennootschap moest worden geleend. Op 6 juni 2008 
failleerde de vennootschap. De curator stelde o.a. de (oude) bestuurder aansprakelijk op 
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grond van artikel 2:248 BW voor het gehele tekort van de boedel. De rechtbank 
overwoog:52 

   
  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 werden gebracht. Naar 
het oordeel van de rechtbank zou geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde 
omstandigheden zo gehandeld hebben. Door zo te handelen heeft gedaagde sub 1 
(de oude bestuurder; MF en BL) haar taak onbehoorlijk vervuld in de zin van artikel 
2:248 lid 1 BW. 

 
Uit de genoemde uitspraken blijkt dus dat een bestuurder door de curator zowel op grond 
van artikel 2:248 BW als artikel 6:162 BW aansprakelijk gesteld kan worden en door een 
individuele crediteur op basis van dit laatste artikel. Een aandeelhouder kan op basis van 
onrechtmatige daad zowel door de curator als een individuele crediteur aansprakelijk worden 
gehouden. Zoals blijkt uit bovengenoemde rechtspraak kan dat zowel in gevallen van een 
dividenduitkering, die overigens aan de formele vereisten van het huidige artikel 2:216 
voldoet, alsook ter zake van andere uitkeringen, zoals op verstrekte financieringen 
(Keulen/BLG) of terugbetaalde agio (Combi/Woortman). Het daarbij telkens van belang 
zijnde criterium is of de bestuurder/aandeelhouder er ernstig rekening mee moest houden 
dat de vennootschap na de uitkering niet in staat zou zijn haar crediteuren te voldoen. Of 
anders gezegd: ook in de rechtspraak geldt als norm dat de bestuurder/aandeelhouder zich 
de belangen van de (andere) crediteuren heeft/hebben aan te trekken en de aandeelhouders 
niet boven die crediteuren bevoordeeld mogen worden, als zij wisten … etc. Dat criterium is 
dus hetzelfde als hetgeen in het nieuwe artikel 2:216 BW wordt gecodificeerd, te weten 
“wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien dat de vennootschap na uitkeringen niet kan 
voorgaan met het betalen haar opeisbare schulden”.53 Dat is ook in overeenstemming zijn 
met hetgeen de wetgever beoogt. Niet voor niets heeft de minister bij de behandelingen de 
Eerste Kamer54 op kamervragen gezegd: 

 
Artikel 216 beoogt de bestaande jurisprudentie inzake uitkeringen aan 
aandeelhouders te codificeren. De aansprakelijkheid van bestuurders wordt met de 
nieuwe regeling niet verzwaard, maar nader ingevuld en verduidelijkt.  

 
Een nieuwe wettelijke regeling om uitkeringen op aandeelhoudersleningen te toetsen lijkt dus 
niet noodzakelijk. De bestaande rechtsingangen zijn, blijkens de jurisprudentie, daartoe 
toereikend.55 Wel zou het – minst genomen voor de praktijk - plezierig zijn als zowel voor 
dividenduitkeringen als voor uitkeringen op aandeelhoudersleningen dezelfde uitkeringstoets 
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kan worden gehanteerd. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Immers, de “verduidelijking 
en nadere invulling”, zoals door de wetgever beoogt voor de dividenduitkeringen lijkt zeker 
bruikbaar en toepasbaar voor uitkeringen op aandeelhoudersleningen. Dat wil dus zeggen 
dat ook voor deze laatste uitkeringen zou kunnen gelden dat: 
a. Het moment van de uitkering het bepalende moment is; 
b. Als uitgangspunt een termijn van één jaar “voorzienbaarheid” het tijdscriterium is; 
c. Het leidende criterium is “weten of redelijkerwijs behoren te weten”; 
d. De bewijslast weliswaar in beginsel op de curator/crediteur/(eventueel: de vennootschap 

zelf) rust, maar de rechter op gronden van redelijk en billijkheid kan bepalen dat de 
bestuurder/aandeelhouder met het bewijs wordt belast; 

e. In ieder geval de zogeheten quick ratio op het moment van uitkering een minimaal uit te 
voeren liquiditeitstoets inhoudt.  

 
Het zou te prefereren zijn – en dat zowel in het kader van het nieuwe artikel 2:216 BW voor 
dividenduitkeringen alsook ten aanzien van uitkeringen op aandeelhoudersleningen – dat er 
ten tijde van de uitkering ook een vermogensopstelling zou zijn, aan de hand waarvan zowel 
een solvabiliteitstoets gedaan zou kunnen worden alsook het door de werkgroep FJR 
bedoelde operationele kasstroomoverzicht kan worden opgesteld. De vraag is echter of de 
wetgever dat ook heeft bedoeld. Weliswaar heeft de minister in eerste instantie verwezen 
naar de notitie van de werkgroep FJR56, maar bij de behandeling in de Eerste Kamer zijn 
hiertegen enige bezwaren gerezen, omdat men vreest dat dit tot een lastenverzwaring voor 
het bedrijfsleven leidt.57 
 
Wat uiteraard nog wel moet gebeuren, is dat bestuurders en aandeelhouders op enigerlei 
wijze duidelijk zal moeten worden gemaakt dat de uitkeringstoets niet alleen geldt voor 
dividenduitkeringen, maar ook voor uitkeringen op aandeelhoudersleningen. Hier lijkt, voor 
zover voorlichting door de overheid al niet geïndiceerd is, in ieder geval een taak weggelegd 
voor ondernemingsadviseurs als accountants, fiscalisten en advocaten.  
 
Conclusie  
 
In toenemende mate worden ondernemingen al gefinancierd middels leningen van 
aandeelhouders. Het is te verwachten dat dit in de toekomst zal toenemen. Enerzijds omdat 
banken wellicht tot minder financiering geneigd zijn. Anderzijds vanwege de afschaffing van 
het minimum kapitaal. En wellicht ook juist ter “vermijding” van het nieuwe artikel 2:216 BW 
voor dividenduitkeringen. Bovendien zal het in de praktijk maar zeer beperkt voorkomen dat 
er in een relatief korte periode vóór een deconfiture nog echte dividenduitkeringen zullen 
plaatsvinden. Eerder zal men geneigd zijn in zo’n situatie terug te betalen op 
aandeelhoudersleningen. Er is dus alle reden om uitkeringen op aandeelhoudersleningen 
evenzeer aan een uitkeringstoets te onderwerpen. De daarbij geldende norm is gelijk: 
“wetende” bestuurders/aandeelhouders moeten rekening houden met de belangen van 
(andere) crediteuren. Daarvoor is het niet noodzakelijk dat het nieuwe artikel 2:216 BW op 
enigerlei wijze ook nog eens separaat gecodificeerd wordt voor dergelijke uitkeringen op 
aandeelhoudersleningen. Zoals uit de rechtspraak blijkt, volstaat het bestaand 
instrumentarium. Dat is ook niet verwonderlijk, omdat die rechtspraak voor de wetgever 
uitgangspunt is geweest voor de codificatie van het nieuwe artikel 2:216 BW. Wel zal die 
nieuwe codificatie voor de rechter het handvat kunnen zijn om ook de uitkeringen op 
aandeelhoudersleningen te toetsen.  
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 Zie hiervoor noot 12. 
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 Zie nader voorlopig verslag van de Vaste Commissie voor Veiligheid en  Justitie, zoals vastgesteld op 17 april 

2012 bij de wetsvoorstellen 31 058 en 32 426, p. 6.  



 
Dat neemt niet weg dat er met betrekking tot de uitkeringstoets zelf nog wel de nodige 
vragen en onduidelijkheden zijn. Het ware gewenst als er voor die uitkeringstoets een 
handzame en duidelijke "kapstok" zou zijn, die in de praktijk van alle dag als uitgangspunt 
zou kunnen worden gehanteerd.58 Daarnaast is wellicht nog nadere inkleuring en invulling 
nodig ten aanzien van de vraag welke leningen nu precies als aandeelhoudersleningen 
zouden moeten kwalificeren, alsmede omtrent de vraag of het zou moeten gaan om alle 
aandeelhouders, ongeacht hun belang, of dat zij tenminste een bepaald percentage van de 
aandelen zouden moeten bezitten.59 Bovendien rijst de vraag hoe om te gaan met de 
verhoudingen tussen vennootschap en haar (groot)aandeelhouder (al dan niet tevens 
bestuurder) als het gaat om verhoudingen in rekening-courant, tussen hen gesloten 
huurovereenkomsten of ten aanzien van gesloten managementcontracten. Diezelfde vraag 
rijst ten aanzien van intercompany vorderingen in concernverband. En zo zijn er nog wel vele 
andere perikelen te melden.60 Maar dit zijn deels andere kwesties61 en deels “technische” 
uitwerkingen en verfijningen, die het bereik van dit artikel hier en nu te buiten gaan. Want dit 
artikel is primair bedoeld om, als gezegd, aan te geven dat een “gelijkschakeling” van 
betalingen op aandeelhoudersleningen met dividenduitkeringen wenselijk is, dat daartoe op 
zich geen aparte nieuw wettelijke regeling noodzakelijk is, maar dat voor de criteria daarvoor 
wel “leentjebuur” kan worden gespeeld bij de nieuwe regeling van artikel 2:216 BW. 
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 Die dan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, niet zonder meer als “heilig en rigide” moet 

worden beschouwd. 
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 Bijvoorbeeld ten minste 10%, zoals in Duitsland. Zie hiervoor o.a. het artikel van Strothmann in het Tijdschrift 

Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk, juni 2012, p. 106 e.v. : Zekerheden naar Duits recht, 

ontwikkelingen in 2011. 
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 Bijvoorbeeld: hoe om te gaan met een bankier, die een gebruikelijke ondernemingsfinanciering heeft verleend 

en later ook nog de nodige aandelen in de vennootschap verwerft? 
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 Hoewel de basisnorm “gij zult jezelf in (de wetenschap van) slechte tijden niet bevoordelen boven anderen” 

ook hier van toepassing kan zijn. 


