WETTELIJKE RESERVES

Rechtspersonen die onder Titel 9 Boek 2 BW
vallen, in de praktijk met name de BV of NV
(hierna: vennootschap), moeten op grond van
het Nederlands recht reserves aanhouden.
Deze wettelijke reserves moeten worden aangehouden op grond van enkele specifieke
bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (BW).
In beginsel mogen deze reserves niet worden
aangewend voor uitkeringen aan aandeelhouders, bijvoorbeeld door het uitkeren van
dividend. Ook mag een wettelijke reserve niet
worden gebruikt voor de inkoop van eigen
aandelen of het verwerken van verliezen. Dit
om te voorkomen dat de vennootschap uitkeringen doet, terwijl de resultaten nog niet
zijn gerealiseerd.
In deze publicatie wordt nader ingegaan op
de reserves die een vennootschap op grond
van het Nederlands recht moet aanhouden.
Wettelijke reserves
In artikel 373 lid 4 Boek 2 BW wordt verwezen
naar de wettelijke reserves. Het betreffen de
volgende reserves:
 reserve ter hoogte van het bedrag aan
geactiveerde kosten die verband houden
met de oprichting en uitgifte van aandelen
(artikel 365 lid 2 Boek 2 BW);
 reserve ter hoogte van het bedrag aan
geactiveerde kosten van ontwikkeling
(artikel 365 lid 2 Boek 2 BW);
 reserve ter hoogte van het aandeel in het
positieve resultaat uit deelnemingen
(artikel 389 lid 6 Boek 2 BW);
 reserve ter hoogte van omrekeningsverschillen van buitenlandse deelnemingen
(artikel 389 lid 8 Boek 2 BW);

 de herwaarderingsreserve
(artikel 390 Boek 2 BW);
 koersverschillen bij beleggingsmaatschappijen die in het eigen vermogen
worden verantwoord
(artikel 401 lid 2 Boek 2 BW);
 omrekeningsverschillen bij banken die in
het eigen vermogen worden verantwoord
(artikel 423 lid 4 Boek 2 BW).
Alleen voor de NV gelden bovendien ook nog
de volgende wettelijke reserves:
 de negatieve bijschrijvingsreserve euro
(artikel 67a lid 2 Boek 2 BW);
 de niet-uitkeerbare euroreserve
(artikel 67a lid 3 Boek 2 BW);
 de reserve bij inbreng op aandelen van een NV
wegens ongecontroleerde inbreng in natura
(artikel 94a lid 6 onderdeel f Boek 2 BW);
 de reserve voor door deze NV (en haar
dochtermaatschappijen) verstrekte leningen
met het oog op uitgifte en overdracht van
aandelen en certificaten in het kapitaal van
de NV (artikel 98c lid 4 Boek 2 BW).
Hierna volgt een toelichting op de meest
voorkomende wettelijke reserves.
Herwaarderingsreserve
Bij toepassing van de waarderingsgrondslag
van actuele waarde moet voor het positieve
verschil tussen de boekwaarde en de historische
kostprijs een herwaarderingsreserve worden
aangehouden. Waardevermeerderingen van
actuele waarde op activa in de vorm van financiële
instrumenten, beleggingen en agrarische
voorraden met frequente marktnoteringen
mogen in de herwaarderingsreserve worden
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Er is alleen sprake van een wettelijke
reserve als de houdster van de aandelen
niet vrij kan beschikken over het vermogen
van de deelneming, bijvoorbeeld door:
 het niet kunnen afdwingen van een
besluit tot uitkering;
 een (buitenlandse) deelneming die op
grond van wet- en regelgeving beperkt
is in het uitkeren van winsten of reserves.
Voorbeelden zijn valutarestricties,
wettelijke reserves en contractuele
afspraken die uitkering beperken tot
een bepaald minimumniveau van het
eigen vermogen van de deelneming;
 een beperking kan ook bestaan indien
en voor zover de deelneming geen
uitkeringen mag doen die tot gevolg
hebben dat zij niet zal kunnen voortgaan
met het betalen van haar opeisbare
schulden. Er is in ieder geval geen sprake
van een beperking voor zover na het
doen van een uitkering de continuïteit
van de deelneming gewaarborgd is.
Een beperking bestaat in ieder geval
wel indien en voor zover door uitkering
discontinuïteit onontkoombaar is of
ernstige onzekerheid over de continuïteit
ontstaat;
 de aanvullende belasting die bij de
uitkerende deelneming wordt geheven
wanneer tot uitkering wordt overgegaan.

opgenomen, maar dit mag ook in de
resultaten (artikel 384 lid 7 Boek 2 BW).
De herwaarderingsreserve mag worden
verminderd met latente belastingverplichtingen. Dit gebeurt door boeking van
een deel van de meerwaarde in de voorziening van latente belastingen (artikel 374
Boek 2 BW).
Op grond van de wet mag de herwaarderingsreserve niet hoger zijn dan de ongerealiseerde meerwaarden boven historische
boekwaarden. De herwaarderingsreserve
moet worden verminderd zodra er sprake
is van afschrijving. Deze afschrijvingslasten
moeten in de winst-en-verliesrekening
worden verantwoord. Valt een gedeelte
van de herwaarderingsreserve vrij, dan
wordt het bedrag overgeboekt naar de
overige reserves of als afzonderlijke bate
in de winst-en-verliesrekening opgenomen.
Indien een actief wordt verkocht, moet de
meerwaarde van de herwaarderingsreserve
worden overgeboekt en eveneens vrijvallen
ten gunste van de overige reserves of de
winst-en-verliesrekening.

De herwaarderingsreserve mag in aandelenkapitaal worden omgezet. Omzetting
gebeurt door uitgifte van aandelen ten
laste van de herwaarderingsreserve. Nadat
de omzetting van de herwaarderingsreserve in aandelenkapitaal is gerealiseerd,
kan de vennootschap overgaan tot kapitaalvermindering. Via deze constructie kan
een herwaarderingsreserve toch aan de
aandeelhouders worden ‘uitgekeerd’.
Wettelijke reserves deelnemingen
Deelnemingen waarin de rechtspersoon
invloed van betekenis heeft op het zakelijke
en financiële beleid worden gewaardeerd
tegen nettovermogenswaarde of een andere
vorm van de vermogensmutatiemethode.
De waardering volgens de vermogensmutatiemethode heeft tot gevolg dat per
deelneming een wettelijke reserve moet
worden aangehouden indien de boekwaarde
ervan hoger is dan de op het verwervingsmoment in aanmerking genomen waarde
(artikel 389 lid 6 Boek 2 BW). De reserve vermindert door uitkeringen aan de houdster
van de aandelen, rechtstreekse vermogensverminderingen en door de reserves van de
deelneming die de houdster van aandelen
zonder beperking kan laten uitkeren.

Als het om buitenlandse deelnemingen
gaat, kunnen de vermogensmutaties ook
omrekeningsverschillen omvatten. Een
Europese vennootschap zal over het
algemeen de euro als munteenheid hebben.
Indien deelnemingen een andere functionele
valuta hebben, moeten waardeveranderingen die worden veroorzaakt door koersverschillen worden opgenomen in een
wettelijke reserve. Indien deze verband
houden met de resultaten van de deelneming komen deze tot uiting in de reserve
niet-uitkeerbare winst deelneming of in de
reserve omrekeningsverschillen (artikel
389 lid 8 Boek 2 BW).
Reserve geactiveerde kosten van
oprichting en aandelenuitgifte
De kosten van oprichting en aandelenuitgifte mogen worden geactiveerd (artikel
365 lid 2 Boek 2 BW). Op dat moment
moet daartegenover een wettelijke reserve
worden aangehouden. Deze wettelijke
reserve wordt gevormd door onttrekking
uit de uitkeerbare overige reserves of uit
de winstbestemming. Is er sprake van
afschrijving of waardevermindering, dan
wordt ter hoogte van de afschrijving of
waardever-mindering de wettelijke reserve
verminderd door deze toe te voegen aan
de vrije reserves.

Reserve geactiveerde kosten van ontwikkeling
De kosten van ontwikkeling mogen eveneens
worden geactiveerd (artikel 365 lid 2 Boek 2
BW). Ook in dit geval moet daartegenover een
wettelijke reserve worden aangehouden. Deze
wettelijke reserve wordt gevormd door onttrekking uit de uitkeerbare overige reserves
of uit de winstbestemming. Is er sprake van
afschrijving of waardevermindering, dan wordt
ter hoogte van de afschrijving of waardevermindering de wettelijke reserve verminderd
door deze toe te voegen aan de vrije reserves.
Wettelijke reserve voor verstrekte leningen
voor uitgifte en overdracht aandelen in
kapitaal NV
In beginsel mag een NV een derde niet
financieel ondersteunen bij de verkrijging van
aandelen in het kapitaal van de NV. Dit mag
alleen wanneer aan de voorwaarden van
artikel 98c lid 2 Boek 2 BW is voldaan. Wordt
een lening, zoals bedoeld in artikel 98c lid 2
Boek 2 BW verstrekt, dan moet op grond van
artikel 98c lid 4 Boek 2 BW daarvoor een
wettelijke reserve worden aangehouden.

Wettelijke reserve inbreng op aandelen NV
In artikel 94a Boek 2 BW zijn voor een NV voorschriften opgenomen voor de waardebepaling
bij inbreng op aandelen anders dan in geld.
De oprichters van de vennootschap moeten
bij oprichting een beschrijving van de inbreng
maken en deze ondertekenen. Vervolgens dient
een accountant ten aanzien van de waardebepaling een verklaring over de inbreng af te
geven. Indien aan een aantal voorwaarden is
voldaan, kan de beschrijving en de accountantsverklaring achterwege blijven (artikel 94a lid
6 Boek 2 BW). Eén van deze voorwaarden is
dat elke inbrengende rechtspersoon een
wettelijke reserve vormt ter grootte van het
nominale bedrag van de door hem genomen
aandelen. Aangezien het een NV betreft, is
dit het bedrag van de nominale waarde van
de aandelen, vermeerderd met het bedrag
van de eventueel bedongen agio.
Euro reserves bij de NV
Indien de nominale waarde van de aandelen
statutair nog is uitgedrukt in guldens, ontstaat
in de jaarrekening een afrondingsverschil bij het
omrekenen van het aandelenkapitaal naar euro.
Voor dit –veelal kleine- afrondingsverschil
geldt een wettelijke reserve.
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