OPINIE

02 augustus 2019

Uitkeringstoets BV: de ex is de klos
Sinds 2012 is voor uitkering uit een BV niet meer bepalend of er voldoende vrije reserves zijn, maar moet
het bestuur een uitkeringstoets uitvoeren om te oordelen of de BV na uitkering in de nabije toekomst
(meestal gesteld op twaalf maanden nadien) nog aan haar verplichtingen kan voldoen.
Omdat de BV zich snel op haar accountant zal beroepen, is de vraag of sindsdien de positie van de accountant gewijzigd
(verslechterd) is. Immers, als de toets door de accountant achteraf te optimistisch blijkt, zou hij of zij een gewild
object voor de curator zijn.
We zijn inmiddels enkele jaren en enkele tientallen procedures verder. Tot nu toe komt de accountant er goed af. Er is
één (tuchtrechtelijke) veroordeling en die betrof een maatregel omdat de accountant één week voor de beloofde
uitkeringstoets zijn klant in de steek had gelaten.
De meeste procedures blijken alimentatieprocedures te zijn. Advocaten zien een nieuwe kans om de
alimentatieplichtige DGA zo zielig mogelijk voor te stellen, in casu door te stellen dat deze (als gevolg van de
uitkeringstoets) helemaal niet over de gemaakte winst kan beschikken.
En die tactiek werpt zijn vruchten af. Op de eerste plaats omdat het bestuur (dus de DGA) beleidsvrijheid heeft, een
vrijheid die de scheidende DGA als muziek in de oren zal klinken. En het gerechtshof Den Haag heeft op 17 mei 2017
geoordeeld dat ook noodzakelijke investeringen vallen onder verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Reken
maar dat in voorkomende gevallen heel wat investeringen als noodzakelijk aangemerkt worden.
Kortom: de accountant is niet het slachto er van de wetswijziging van 2012. Het is de gewezen echtgenoot of
echtgenote die de dupe is. Het is wel zaak dat de accountant van het familiebedrijf zich van deze situatie bewust is. Als
om zijn of haar medewerking gevraagd wordt, staat zijn of haar integriteit op het spel.
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GERELATEERD
VERSLAGGEVING

10 februari 2017

Let op gewijzigde termijnen jaarverslaggeving
Bepaalde wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en de Flex-regelgeving
hebben belangrijke gevolgen voor de planning van de werkzaamheden van de
accountant. Het is... 

OPINIE

11 januari 2017

Uitspraak CBb slaat gat in kapitaalbescherming
Een opvallende uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
biedt ruimte om binnen een groep van een reserve herwaardering deelneming
af te komen.... 

ONDERNEMINGSRECHT

04 november 2015

Maak van uitstel dividend geen afstel
Zeker in de opbouwfase van een onderneming zijn aandeelhouders meer dan eens bereid toegekend dividend niet direct

op te nemen. Dat voorkomt dat dividendbetalingen... 
MAGAZINE

01 november 2014

Certificering blijft springlevend
Toen exibele aandelen hun intrede maakten - met de ex-bv-wetgeving in oktober 2012 - werd gevreesd dat
daarmee het instrument certi cering ten onder zou gaan.... 
VAN DE HELPDESK

30 oktober 2014

Opnemen wettelijke reserve deelneming geen vanzelfsprekendheid
Is het voor het eerst vormen van een wettelijke reserve deelneming een stelselwijziging of niet? 

