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DISCLAIMER 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze 
uitgave worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het 
forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt 
in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding (bestaande uit: 
“Nieuwsbrief Ondernemingsrecht, KienhuisHoving N.V., www.kienhuishoving.nl”). 
 
De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van 
cliënten en andere relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die 
gevallen kan vanzelfsprekend een op de specifieke situatie toegesneden deskundig advies 
worden gegeven. 
 
Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, 
aanvaardt KienhuisHoving geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere 
onjuistheden (of de gevolgen daarvan). 
 
© 2015 KienhuisHoving N.V. 
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MINDERHEIDSAANDEELHOUDERS 
EN WINSTUITKERINGEN 
Frank Röben  

Besluiten tot winstuitkering komen in de algemene 

vergadering van aandeelhouders (AvA) tot stand met 

meerderheid van stemmen, aldus de wet. In de statuten van 

een B.V. kan worden bepaald dat een dergelijk 

aandeelhoudersbesluit slechts tot stand komt met een 

gekwalificeerde meerderheid (bijvoorbeeld 3/4e deel van de 

stemmen). In veel gevallen lijkt de 

minderheidsaandeelhouder, zijnde een aandeelhouder die 

geen doorslaggevende zeggenschap in de AvA heeft, het 

nakijken te hebben. 

De meerderheidsaandeelhouder kan, worst case scenario¸ 

jaarlijks besluiten tot toevoeging van de volledige winst aan de 

reserves, zonder tot uitkering over te gaan. Dat dit voor een 

minderheidsaandeelhouder een frustrerende aangelegenheid is, 

spreekt voor zich. 

 

De minderheidsaandeelhouder kan het aandeelhoudersbesluit tot 

winstreservering evenwel door de rechter laten toetsen. Er moet 

namelijk wel een goede en beargumenteerde reden voor de 

reservering zijn, zoals het op peil brengen van een 

balansverhouding (liquiditeit en solvabiliteit) of andere 

strategische of bedrijfseconomische redenen. Indien het belang 

van de vennootschap de reservering niet vereist, kan een dergelijk 

besluit tot reservering in strijd zijn met de redelijkheid en 

billijkheid. Blijkt het besluit nietig, dan heeft de aandeelhouder 

recht op zijn aandeel in het – ten onrechte – gereserveerde 

bedrag. Voor de meerderheidsaandeelhouder kan dit tot een 

onaangename verrassing leiden. Over dit onderwerp zijn door 

minderheidsaandeelhouders al diverse gerechtelijke procedures 

met succes gevoerd. 

 

Via een aandeelhoudersovereenkomst kan veel discussie over dit 

onderwerp worden voorkomen. Aandeelhouders kunnen namelijk 

overeenkomen dat zij in de jaarlijkse AvA zullen besluiten tot het 

doen van bepaalde winstuitkeringen. Aan een dergelijk 

dividendbeleid worden uiteraard wel voorwaarden verbonden. Een 

veel gebruikte voorwaarde is dat uitkeringen slechts mogelijk zijn, 
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voor zover de solvabiliteit een bepaald minimumpercentage 

bedraagt. Ook andere constructies zijn denkbaar. Gezien het 

vorenstaande kan een aandeelhoudersovereenkomst met een 

bepaling over het dividendbeleid dus van groot belang zijn. 

 

VANAF 2016 EERDER 
JAARREKENING DEPONEREN 
Matthijs van Rozen  

Vanaf het boekjaar 2016 moet de jaarrekening van een B.V. of 

N.V. een maand eerder dan voorheen bij het handelsregister 

worden gedeponeerd. De deponeringstermijn is nu nog 

maximaal 13 maanden, maar dit wordt verkort tot 12 

maanden. Uiterlijk 31 december van het volgend jaar, voor 

het eerst op 31 december 2016, moet de jaarrekening zijn 

gedeponeerd. 

De wijziging is ontstaan door een recente wetswijziging waardoor 

niet langer zes maanden maar voortaan vijf maanden uitstel mag 

worden gegeven voor het opmaken van de jaarrekening. 

 

In veel statuten staan de oude termijnen nog genoemd. Deze 

termijnen zijn door de wetswijziging niet langer van toepassing. 

 

Deze wijziging laat overigens de discussie bestaan of bij de B.V. 

waarvan alle aandeelhouders ook bestuurders zijn, de 

jaarrekening al binnen elf maanden gedeponeerd moet worden.   

 

De wijziging is voor de praktijk van groot belang. Indien de 

jaarrekening bij een (later) faillissement niet tijdig gedeponeerd 

blijkt te zijn, kan dit leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. De 

uiterste datum moet daarom nog duidelijker op de 

vennootschappelijke kalender worden genoteerd. 

 

De wetswijziging gaat in voor boekjaren die op of na 1 januari 

2016 beginnen. . 
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ALTERNATIEVE FINANCIERINGEN? 
GEEN ALTERNATIEVE WETGEVING! 
Diana Gunckel | Jennifer Rozeboom 

Alternatieve financieringen worden steeds belangrijker voor 

MKB-ondernemingen. Banken zijn niet altijd meer bereid of in 

de gelegenheid om financieringen te verstrekken, of alleen 

tegen minder gunstige voorwaarden dan in het verleden. 

Andere vormen van financiering kunnen dan een oplossing 

bieden. 

Ook kunnen meerdere vormen van financiering worden 

gecombineerd (‘gestapeld’). Hieronder gaan wij in op enige 

vormen van alternatieve financiering en de mogelijke 

financieelrechtelijke complicaties, die zich daarbij kunnen 

voordoen voor de MKB-onderneming.  Alternatieve financieringen 

zijn onder meer: 

 

MKB-beurs 

NPEX is een Nederlandse MKB-beurs waarop MKB-

ondernemingen aandelen en obligaties kunnen aanbieden. Voor 

de notering aan deze beurs is op grond van de Wet op het 

financieel toezicht (Wft) vereist dat een door de Autoriteit 

Financiële Markten (AFM) goedgekeurd prospectus beschikbaar 

is. Het opstellen van een dergelijk prospectus kan in het algemeen 

een tijdrovende en kostbare procedure zijn. 

 

Kredietunie 

Een kredietunie is een coöperatie van MKB-ondernemingen, 

welke MKB-ondernemingen geld inleggen in een 

gemeenschappelijke kas en van waaruit aan dezelfde kring van 

MKB-ondernemingen kredieten worden verstrekt. De kredietunie 

is de eerste alternatieve financiering, die een afzonderlijke plaats 

in de Wft krijgt met een eigen vergunningstelsel. Op dit moment 

hebben kredietunies veelal een bankvergunning nodig, aangezien 

zij opvorderbare gelden aantrekken die vervolgens als leningen 

aan MKB-ondernemingen worden verstrekt. 

 

Crowdfunding 

Crowdfunding is de alternatieve financieringsvorm, die de meeste 

aandacht krijgt in de media en politiek. Crowdfunding is een 

verzamelnaam voor het benaderen van het publiek (de ‘crowd’), 

meestal via een internetplatform, om geld bijeen te krijgen voor 

een specifiek project (de ‘funding’). Dit kan door (1) een donatie, 
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(2) sponsoring, (3) een lening (‘loan-based crowdfunding’), of (4) 

het kopen van aandelen of obligaties (‘equity-based 

crowdfunding’). De laatste twee zijn juridisch gezien het meest 

relevant. Het aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek 

is in beginsel in strijd met de Wft. Voor het aanbieden van 

aandelen of obligaties geldt in beginsel een prospectusplicht. 

 

Daarnaast zijn in het kader van de verstrekkingen van MKB-

leningen ook nog de volgende financiers het vermelden waard: 

 

Qredits 

Qredits Microfinanciering Nederland verstrekt kredieten van 

maximaal EUR 250.000 aan startende en bestaande MKB-

ondernemingen, die niet zonder meer in aanmerking komen voor 

een krediet van de bank. 

 

Fondsen 

In 2015 heeft de Nederlandse Investeringsinstelling het 

Achtergestelde Leningenfonds (ALF) en het Bedrijfsleningenfonds 

(BLF) opgericht. Deze twee fondsen trachten investeringen te 

stimuleren door het verstrekken van leningen. Het BLF is 

inmiddels operationeel. Deze fondsen werken samen met banken, 

waarbij banken de senior lening verstrekken. 

 

Zoals uit het voorgaande blijkt, komt het financieel recht, in het 

bijzonder de Wft, snel om de hoek kijken bij sommige alternatieve 

financieringsvormen. Het aantrekken van gelden van het publiek 

die op enig moment moeten worden terugbetaald, kan in strijd zijn 

met de wet. Mogelijkerwijs gelden vergunningsplichten of moet 

een prospectus worden opgesteld. Het is dus van eminent belang 

om alternatieve vormen van financiering juridisch te toetsen. 

 

Mocht u vragen hebben over alternatieve financieringsvormen, 

dan kunt u uiteraard contact opnemen met KienhuisHoving N.V., 

sectie Banking & Finance. Op 26 januari 2016 organiseert de 

KienhuisHoving Academy  bovendien een event over het stapelen 

van financieringen, waar de genoemde financieringsvormen zullen 

worden toegelicht aan de hand van een concrete casus door een 

deskundig panel. Bent u geïnteresseerd in het event? Meldt u dan 

aan via www.kiehuishoving-academy.nl 
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