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Art. 2:216 lid 6 BW: een kwestie van inter- 
pretatie
1. Met veel plezier las ik de reactie van prof. mr. 
B. Bier. Zij reageert daarmee op mijn artikel, op de 
reactie van Schoonbrood en Klein Bronsvoort 
daarop en op mijn naschrift daarbij. Haar reactie 
maakte bij mij nog wat gedachten los, die ik hier-
onder kort heb opgeschreven.

2. Ook Bier deelt niet mijn zorg ten aanzien van 
de werking van art. 2:216 lid 6 BW. Zij schrijft te 
betwijfelen of de dwingendrechtelijke bepaling zo 
rigide moet worden uitgelegd. Daarbij stelt ze 
merkwaardig te vinden als het uit zou maken waarop 
de formele gerechtigdheid, waarvan bij unanieme 
overeenkomst tussen aandeelhouders wordt afge-
weken, gebaseerd is: op de wet of op de statuten. 
Evenals Schoonbrood en Klein Bronsvoort baseert 
zij zich voorts op de beginselen van de flexibilisering 
van het BV-recht.

3. Een onduidelijke wetsbepaling kan op diverse 
manieren worden uitgelegd. Men kan naar de 
letterlijke tekst kijken (de grammaticale interpreta-
tie), maar ook kan juist de wil en bedoeling van de 
wetgever, zoals die bijvoorbeeld blijken uit de 
parlementaire geschiedenis, alsook het doel van de 
wet op zichzelf, van doorslaggevend belang worden 
geacht (de (wets)historische interpretatie en in het 
verlengde daarvan: de teleologische interpretatie).
Naar mijn idee zitten we minder ver uit elkaar dan 
onze artikelen lijken te doen geloven. Schoonbrood, 
Klein Bronsvoort en Bier (en nog vele anderen 

waarmee ik over deze materie contact heb gehad) 
zijn van mening dat een afwijkende winstverdeling 
mogelijk moet zijn, ook ingeval er al statutair van de 
wettelijke bepaling is afgeweken. Voor de duidelijk-
heid: ook ik vind dat dat zo zou moeten zijn. Een 
grammaticale interpretatie van art. 2:216 lid 6 BW 
leidt er echter naar mijn idee toe dat zulks niet 
mogelijk is. De mogelijkheid die het tweede gedeelte 
van de tweede zin van de bepaling biedt, ziet nu 
eenmaal niet op een afwijking van de statuten. Ook 
in de wetsgeschiedenis lees ik niet met zoveel 
woorden dat het de bedoeling van de wetgever is 
geweest dat zowel van de wettelijke bepaling als van 
de statuten kan worden afgeweken. Vanuit de 
wetshistorische en teleologische interpretatie 
bekeken, dus met oog op de bredere zin, noodzaak 
en het doel van de ‘flex-bv wetgeving’, acht ik wel 
degelijk zeer goed verdedigbaar dat de ruimere 
interpretatie zou moeten gelden.1

Zolang door de wetgever of in de rechtspraak nog 
geen helderheid is gebracht omtrent de reikwijdte 
van de bepaling, blijft het een kwestie van interpre-
tatie. En daarmee blijft in de praktijk het risico 
bestaan dat de bepaling beperkt wordt uitgelegd, 
met als risico een onverschuldigd betaalde uitkering 
(gedeeltelijk althans, ik volg hierin wel het interes-
sante betoog van Bier over het verschil tussen 
uitkering(sbesluit) en verdeling(shandeling)).

1. Zie ook mijn artikel, bijvoorbeeld punt 12.
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4. Gezien het vorenstaande, bestaat de noodzaak 
art. 2:216 lid 6 BW te herformuleren als volgt:

“6. Bij de berekening van het bedrag, dat op 
ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt 
slechts het bedrag van de verplichte stortingen 
op het nominale bedrag van de aandelen in aan-
merking. Van de vorige zin kan in de statuten 
worden afgeweken. Van de eerste zin en van het 
bepaalde in de statuten, als in de vorige zin 
bedoeld, kan telkens met voorafgaande instem-
ming van alle aandeelhouders worden afge-
weken.”2

5. In mijn naschrift bij de reactie van Schoon-
brood en Klein Bronsvoort heb ik gezocht naar een 
rechtvaardiging voor een beperkte uitleg van art. 216 
lid 6 BW. Ik schreef dat de wetgever misschien de 
bescherming van derden (dus niet de aandeelhou-
ders, die immers moeten instemmen) beoogd heeft. 
Bier geeft terecht aan dat de wet met die belangen 
geheel geen rekening houdt.

Dat brengt me op de keerzijde van de door ons 
gewenste flexibiliteit. Indien ad hoc afwijking van de 
gerechtigdheid tot uitkeringen kan plaatsvinden, 
ongeacht de bepalingen in de statuten, verdient het 
aanbeveling bestaande financieringsdocumenten, 
certificeringen, regelingen met betrekking tot 
winstbewijzen, etc. opnieuw te bekijken en aan te 
passen.

Met het oog op de belangen van derden, zou art. 
2:216 lid 6 BW aan aandeelhouders nóg meer flexibili-
teit kunnen bieden dan in de hiervoor onder 4 door 
mij voorgestelde variant. Aandeelhouders zouden 

immers ook de mogelijkheid moeten hebben statu-
tair hun vrijheid om een afwijkende verdeling van 
uitkeringen overeen te komen te beperken of uit te 
sluiten. De huidige redactie van de bepaling biedt 
die flexibiliteit niet.

6. Conclusie
Met mijn artikel heb ik geprobeerd een discussie los 
te maken over art. 2:216 lid 6 BW, een wetsbepaling 
die naar mijn idee door ongelukkige formulering 
vragen oproept. Dat is gelukt. Zowel in dit tijdschrift 
met de bijdragen van Schoonbrood en Klein Brons-
voort en van Bier, als in de praktijk. Vanuit wetshis-
torische/ teleologische optiek zijn we het erover eens 
hoe de bepaling zou moeten werken. Helaas roept de 
grammaticale interpretatie in de praktijk veel vragen 
op over de toepasbaarheid ervan. Totdat de wetge-
ver of de rechter duidelijkheid verschaft, moeten we 
het met deze verschillende interpretaties doen.
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2. Overigens ben ik met Schoonbrood, Klein Bronsvoort en 
Bier van mening dat de tekst ook zou moeten worden aan-
gepast met oog op de situatie dat geheel geen storting heeft 
plaatsgevonden. Na de eerste zin zou bijvoorbeeld een zin 
kunnen worden toegevoegd: “Indien en zolang geen enkele 
storting op een aandeel heeft plaatsgevonden, komt in 
afwijking van de vorige zin in aanmerking het nominale 
bedrag van de aandelen.” 
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