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Opnemen wettelijke reserve deelneming geen
vanzelfsprekendheid
Is het voor het eerst vormen van een wettelijke reserve deelneming een stelselwijziging of niet?
Categorie: externe verslaggeving
Onderwerp: wettelijke reserve deelneming
Regelgeving: RJ 240 / RJk B8 / artikel 2:389-6 BW

Casus
Als gevolg van de invoering van de ' ex-bv' kan een meerderheidsaandeelhouder een dividenduitkering niet zoals
voorheen zonder beperking bewerkstelligen. De bestuurders van de deelneming kunnen op grond van de balans- en/of
uitkeringstoets een besluit tot uitkeren van dividend weigeren goed te keuren. De holdingvennootschap zal hiervoor
een wettelijke reserve aanhouden.

Vraag
Is het voor het eerst vormen van een wettelijke reserve deelneming, zoals in de casus beschreven, een stelselwijziging
of niet?

Antwoord
Allereerst is het goed om te weten dat het opnemen van een wettelijke reserve deelneming ook nu geen
vanzelfsprekendheid is. De bestuurder mag immers alleen onder voorwaarden weigeren. Als de wettelijke reserve
moet worden opgenomen is geen sprake van een stelselwijziging. Ook in het tijdperk voor de ex-bv mocht een
bestuurder geen medewerking verlenen aan uitkeringen die het voortbestaan van de bv in gevaar brachten en was een
wettelijke reserve op zijn plaats. In feite is de nieuwe wetgeving op dit punt niet anders dan een formalisering van
bestaande jurisprudentie.
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Accountant.nl behandelt in de rubriek Van de Helpdesk vaktechnische vragen. Een deel van de vragen
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Heeft u een vraag op vaktechnisch gebied? Meld deze bij de Helpdesk.
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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... 
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03 augustus 2018

Functiewisseling en PE-verplichting
Elke accountant heeft een PE-verplichting. Maar hoe zit het precies als je
tijdens een kalenderjaar van functie verandert? 
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15 maart 2018

Dubbele standaard
Standaard 3000 bestaat sinds januari 2017 uit twee verschillende
standaarden, 3000A en 3000D. Er zijn belangrijke verschillen tussen die
twee, maar hoe zit het nu... 
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27 februari 2018

De digitale handtekening: hoe moet dat precies?
Bij deponeren op basis van SBR voor middelgrote ondernemingen moet de
accountant een digitale handtekening meesturen. Maar welke softwareinstellingen zijn er precies... 
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04 januari 2018

Voorwaarden wijzigen tijdens een opdracht
Soms sturen organisaties nieuwe algemene voorwaarden op aan hun relaties.
Maar is het zomaar mogelijk de inhoud van algemene voorwaarden te
wijzigen terwijl een... 

