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UITKEREN AAN AANDEELHOUDERS: HOE KAN DAT (NOG)?
SCHEIDINGSCAFÉ ZEELAND
Op donderdagavond 31 oktober werd in Zeeland het eerste scheidingscafé
gehouden. In de foyer van het Goese theater De Mythe gaven verschillende
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een scheiding. Aanwezig waren een scheidingsconsulent, hypotheek/pensioenadviseur, advocaat, notaris, makelaar, kindercoach, belastingadviseur en
een medewerker van de gemeente Goes (werk en inkomen). Ook een tweede
scheidingscafé, in Koudekerke, is inmiddels achter de rug. De deelnemers
kijken tevreden terug op deze avonden. “Er was ruim voldoende belangstelling, zeker als je bedenkt dat het de eerste bijeenkomsten waren”, aldus initiatiefnemer Adriaan Beirnaert, hypotheek/pensioenadviseur. Ook de
samenwerking vindt men positief. Scheidingsconsulent en mede-organisator
Wim Folmer: “Mensen die gaan scheiden, zitten in een moeilijke situatie. Je
kunt ze samen helpen om er zo goed mogelijk uit te komen.” Het plan is om
op verschillende locaties in Zeeland een paar keer per jaar een scheidingscafé te organiseren. www.scheidingscafezeeland.nl.

HEROS HEEFT PRIMEUR MET GRANOVA®
Heros Sluiskil, gespecialiseerd in de herwinning van afvalstoffen, draagt letter*&6#(!%(4('$$-*&6#(!!%(11- &'(")!!%)6!(7&6(11%(!!%(8-11&!(+0( $$-911.3!& ('!-&23)!(
kringloop. De eerste stoeptegels, klinkers en trottoirbanden die vervaardigd
zijn met het duurzame granova®, zijn inmiddels al in gebruik. Heros Sluiskil is
sinds eind oktober als eerste bedrijf in Nederland in het bezit van het KOMO®
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beton. Centraal bij Heros staat traditietrouw de opwerking van bodemas, afkomstig van Afval Energie Centrales (AEC), ten bate van infrastructurele projecten in Nederland. Heros vierde onlangs dat er dit jaar 1.000.000 ton
AEC-bodemas uitgeleverd is in dit soort projecten. De afgelopen twee jaar is er
gewerkt aan een zogenaamde BRL (BeoordelingsRichtLijn) om de toepassing
van AEC-granulaat in beton mogelijk te maken. Granova® is een duurzame
grondstof voor hoogwaardige toepassing in de betonwarenindustrie. Het vervangt gedeeltelijk de primaire grondstoffen zand en grind. Verschillende betonfabrikanten zijn met het hoogwaardige granulaat proefproducties aan het
maken, met positieve reacties tot gevolg. Een handvol fabrikanten is de proeffase al voorbij en zet granova® inmiddels als reguliere grondstof in. De verwachting is dat Heros in 2014 ongeveer 75.000 ton granova® zal produceren
en verkopen, in 2015 ongeveer 100.000 ton. www.heros.nl

Onlangs las ik in de regionale krant dat de Delta NV minder dividend uit zal keren. Ook werd bekend gemaakt dat het bedrijfseconomisch eigenlijk niet verantwoord zou zijn over 2012
überhaupt dividend uit te keren. Hoe zit het eigenlijk met dividenduitkeringen? Eind vorig jaar is het bv-recht gewijzigd. Een van de wijzigingen betreft de uitkeringen aan aandeelhouders. Het recht is op dit punt gewijzigd
om de schuldeisers een meer evenwichtige bescherming te bieden. Er is
veel onduidelijkheid over deze wetswijziging. Op grond van de nieuwe wet
dient er een 1) balanstest en een 2) uitkeringstest plaats te vinden. Deze balanstest was ook al in de oude wet opgenomen, maar heeft nu een beperkter
karakter. Thans gaat het erom dat tot een uitkering volgens de balanstest
kan worden besloten indien het eigen vermogen (volgens de jaarrekening)
groter is dan de reserves die volgens de wet of de statuten moeten worden
aangehouden. Voor de meeste vennootschappen heeft deze balanstest overigens geen praktisch belang, omdat deze geen wettelijke of statutaire reserves aan dienen te houden. De uitkeringstest houdt in dat het bestuur de
goedkeuring aan het besluit niet verleent indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal
kunnen voortgaan met het betalen van de opeisbare schulden. Het is nog
niet geheel duidelijk wat nu precies onder deze uitkeringstest dient te worden verstaan. Volgens de wetgever is het uitgangspunt dat de toets gericht
is op een periode van een jaar na de uitkering, maar dat omstandigheden
kunnen nopen tot een langere periode. Het bestuur dient te kijken naar de
solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit van de vennootschap. Voorts dient
de uitkeringstest gebaseerd te worden op prognoses en niet zuiver op de
laatste jaarrekening. Indien het bestuur tot uitkering overgaat en de vennootschap niet haar opeisbare schulden kan betalen, zijn de bestuurders
die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te
voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk. Ook de aandeelhouder die ‘wetenschap’ heeft loopt dan een aansprakelijkheidsrisico. In de
wet is namelijk neergelegd dat de aandeelhouder maximaal het ontvangene
moet terugbetalen, indien deze wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien
dat de vennootschap na uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van de opeisbare schulden. Voornamelijk in faillissementssituaties zal
aan de orde kunnen komen of de balans- en uitkeringstest wel goed zijn
doorstaan. Voorafgaand aan een faillissement was er dan immers een situatie dat de schulden niet meer betaald konden worden. Gedane uitkeringen
zullen dan onder een vergrootglas gelegd worden. Een dechargebesluit zal
de bestuurder veelal niet kunnen beschermen. Wel biedt het de bestuurder
soelaas aan de aandeelhouder(s) vrijwaring te vragen. Ook de rol van de accountant verdient aandacht. Deze zal waar nodig op de risico’s dienen te
wijzen en doet er verstandig aan in relatie met de vennootschap de aansprakelijkheid op dit punt uit te sluiten. De bestuurder en aandeelhouder
doen er goed aan eerst advies in te winnen.
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