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op de aandelen gestort kapitaal niet mag 

worden uitgekeerd, dan blijft dat ook na 

1 oktober 2012 het geval.

Het bestuur moet een besluit van de alge-

mene vergadering tot uitkering goedkeu-

ren. Daarbij is essentieel dat in de notu-

len wordt vastgelegd dat het bestuur 

akkoord is. Als de BV betalingen zou 

doen zonder die toestemming, dan kun-

nen de bedragen als onverschuldigd be-

In het voorjaar van 2012 dachten velen 

dat de plannen voor de flexibilisering 

van het BV-recht met de val van het kabi-

net wel zouden stranden. Die gedachte 

bleek onjuist. De parlementaire behande-

ling van de twee wetsvoorstellen1 over de 

flex-BV werd in het voorjaar van 2012 ge-

woon voortgezet. Op 12 juni 2012 werden 

de twee voorstellen zonder beraadslaging 

en zonder stemming aangenomen.

Naar verwachting zal op 1 januari 2013 de 

Wet bestuur & toezicht2 in werking tre-

den. Bij de Eerste Kamer is een reparatie-

wet aanhangig die de invoering heeft ver-

traagd. Deze wet bevat een belangrijke 

wijziging over tegenstrijdig belang. 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen 
voor accountants?
De  wetsvoorstellen leveren veel wijzigin-

gen in het BV-recht op. Een aantal daar-

van raken direct het werk van de accoun-

tant. De volgende drie zijn de 

belangrijkste:

Uitkeringen
Artikel 216 van boek 2 Burgerlijk Wet-

boek (BW) wordt door middel van de 

flex-BV-voorstellen volledig gereviseerd. 

Op grond van de nieuwe tekst is de alge-

mene vergadering bevoegd tot het vast-

stellen van uitkeringen voor zover het ei-

gen vermogen groter is dan de reserves 

die volgens de wet of de statuten moeten 

worden aangehouden. Door de nieuwe 

bepaling zijn alleen de wettelijke reserves 

in Titel 9 Boek 2 BW nog relevant, aange-

Flexibeler BV-recht biedt 
ondernemer keuzemenu

Andere regels ten aanzien van dividenduitkering, andere regels ten aanzien van aan-
sprakelijkheid van bestuurders. En andere regels ten aanzien van het vaststellen van de 
jaarrekening. Dit zijn enkele wijzigingen die het flexibeler maken van het BV-recht 
met zich meebrengt. Wat misschien een strikt regelwoud leek, wordt nu een uitge-
breid keuzemenu voor de ondernemer.

Ellen Timmer

zien het gestort kapitaal niet meer tot de 

wettelijke reserves behoort. Verder moet 

worden gelet op de bepalingen van de 

statuten. Als de statuten bepalen dat het 
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taald bij de aandeelhouders worden te-
ruggevorderd. Het bestuur mag de 
goedkeuring alleen weigeren als het weet 
- of redelijkerwijs behoort te voorzien - 
dat de vennootschap na de uitkering niet 
kan voldoen aan haar financiële verplich-
tingen. Die norm heet ook wel ‘uitke-
ringstoets’.
Ook gewijzigd is de aansprakelijkheid 
van bestuurders en aandeelhouders. Het 
gaat om de aansprakelijkheid als niet aan 
de uitkeringstoets wordt voldaan. Dit is 
volgens de minister van Veiligheid & Jus-
titie een codificatie van de al bestaande 
jurisprudentie.
De nieuwe regels treden op 1 oktober 
2012 in werking. Dat betekent dat de 
uitbetaling van dividend die plaatsvindt 
op of na 1 oktober volgens de nieuwe 
regels verloopt.

Tegenstrijdig belang

De regels over het tegenstrijdig belang 
zullen niet per 1 oktober 2012, maar waar-
schijnlijk per 1 januari 2013 veranderen.
Onder het nieuwe recht mag een be-
stuurder niet deelnemen aan de beraad-
slaging en besluitvorming als hij een 
direct of indirect persoonlijk belang 
heeft dat tegenstrijdig is met het be-
lang van de vennootschap en de met 
haar verbonden onderneming. Wan-
neer hierdoor geen bestuursbesluit kan 
worden genomen, neemt de raad van 
commissarissen het besluit. Als er geen 
raad van commissarissen is, neemt de 
algemene vergadering het besluit. Hier-
bij is nieuw dat voor commissarissen 
een gelijksoortige regeling gaat gelden.
Op dit moment worden de huidige regels 
over tegenstrijdig belang vaak ‘wegge-
schreven’ in de statuten. Die bepalingen 
in de statuten hebben na inwerkingtre-
ding van de Wet bestuur & toezicht geen 
effect meer. De nieuwe regels gaan on-
middellijk gelden.
Het is onder het nieuwe recht beperkt mo-
gelijk om door middel van de statuten af te 
wijken van de wettelijke regeling. De enige 
mogelijke regeling is een voorziening voor 
de situatie dat alle bestuurders een tegen-
strijdig belang hebben. Dan kunnen de sta-
tuten bepalen dat het voltallige bestuur be-
voegd is om te beslissen zonder beroep te 
doen op de algemene vergadering.
Niet-naleving van de tegenstrijdig be-

langregels heeft onder het nieuwe recht 
uitsluitend ‘interne’ gevolgen. Dat bete-
kent dat alleen de vennootschap zelf er 
beroep op kan doen. In de praktijk ge-
beurt dat door toedoen van nieuwe be-
stuurders. Of bij faillissement van de BV 
door de curator.

Vereenvoudigde vaststelling van  de jaar-

rekening

Artikel 210 lid 5 BW introduceert een 
vereenvoudigde mogelijkheid voor het 
vaststellen van de jaarrekening. Met in-
gang van 1 oktober 2012 kan hiervan 
worden gebruikgemaakt zonder statu-
tenwijziging. De jaarrekening kan wor-
den vastgesteld door ondertekening 
door alle bestuurders en commissaris-
sen. Daarbij gelden de volgende voor-
waarden:

 alle aandeelhouders zijn tevens direc-
teur van de BV; én
 de overige vergadergerechtigden heb-
ben kennis genomen van de opgemaak-
te jaarrekening en stemmen in met deze 
wijze van vaststelling. 

Het is duidelijk dat deze wijze van vast-
stelling het meest geëigend is voor situa-
ties waarin er geen andere vergaderge-
rechtigden zijn.

Wat verdwijnt er?
De gedachte van de flexibilisering komt 
tot uitdrukking in een groot aantal ver-
dwenen voorschriften, bijvoorbeeld:

 het kapitaalminimum van € 18.000 is 
niet meer verplicht, een kapitaal van       
€ 0,01 is al voldoende;
 de bankverklaring bij oprichting van de 
BV is niet meer nodig als de aandeel-
houders geld storten op de aandelen;
 een accountantsverklaring is niet meer 
nodig bij inbreng in natura en bij 
transacties met oprichters en aandeel-
houders binnen twee jaar na oprich-
ting (‘Nachgründung’);

 het verbod op financiële steunverlening 
door de BV vervalt (artikel 207c BW);
 de formaliteiten bij inkoop en kapitaal-
vermindering worden vereenvoudigd. 
Er gelden gelijksoortige regels als voor 
het doen van uitkeringen.

Deze wijzigingen leveren nieuwe moge-
lijkheden op. Zo kan een overname via 
de doelvennootschap worden gefinan-
cierd. Daarbij kan de inkoopprocedure 
veel sneller worden doorlopen. BV’s die 
vóór 1 oktober 2012 zijn opgericht kun-
nen meestal alleen na statutenwijziging 
gebruikmaken van de bovenstaande 
mogelijkheden.

Gewijzigde positie van certificaat-
houders
De positie van certificaathouders ver-
dient speciale aandacht. Het gekunstel-
de onderscheid tussen certificaten uit-
gegeven ‘met medewerking’ en ‘zonder 
medewerking’ van de vennootschap 
verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt 
het al dan niet vergadergerechtigd zijn 
van certificaathouders. Dat vergader-
recht staat in de statuten van de BV. 
Het is mogelijk dat de statuten een re-
geling bevatten waarin staat dat de al-
gemene vergadering beslist of er al dan 
niet een vergaderrecht aan de certifi-
caathouders toekomt.
Houders van certificaten die ‘met mede-
werking’ zijn uitgegeven hebben extra 
rechten. Voor hen is van belang dat de 
statuten zo spoedig mogelijk na 1 okto-
ber 2012 worden aangepast, omdat het 
overgangsrecht niet voorziet in handha-
ving van het vergaderrecht.

Wat wordt flexibeler?
Het nieuwe BV-recht bevat een groot 
aantal nieuwe faciliteiten. Die kunnen 
worden benut als de statuten er bepa-
lingen over bevatten. Bij een statuten-
wijziging of bij de oprichting van een 
BV kan worden overwogen of de nieu-
we faciliteiten moeten worden benut. 
Hierna bespreek ik een aantal van die 
mogelijkheden in het kort.

Algemene vergadering

De nieuwe regels over de algemene ver-
gadering maken het eenvoudiger (als de 
statuten dat bepalen) om besluiten bui-

‘Wie het simpel wil  houden, 
kan gewoon verder met de 
 geactualiseerde versie van 

bestaande statuten.’
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ten de vergadering te nemen. De oproe-

pingstermijn voor de algemene vergade-

ring kan worden verkort van vijftien 

dagen naar acht dagen. Verder mag de 

algemene vergadering in het buitenland 

worden gehouden. Dat moet dan worden 

vastgelegd in de statuten. 

Directie
Het wordt mogelijk dat een groep aan-

deelhouders of een specifieke aandeel-

houder bestuurders benoemt. 

Een denkbaar voorbeeld is dat iedere 

aandeelhouder een bestuurder aanwijst. 

Zij kunnen dan ook weer worden ontsla-

gen door die groep of persoon. Daar-

naast kan een ontslagbevoegdheid aan de 

algemene vergadering worden toege-

kend. In de statuten kan worden opgeno-

men dat de algemene vergadering be-

voegd is om aanwijzingen te geven aan 

de directie. De directie moet de aanwij-

zingen opvolgen tenzij ze in strijd zijn 

met het belang van de vennootschap/de 

verbonden ondernemingen.

Aandelen
Ook wat betreft de aandelen wordt veel 

meer mogelijk dan onder het oude recht. 

Nieuw is dat de coupure van de aandelen 

in andere valuta kan luiden dan de euro, 

bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar. Het 

is niet meer nodig dat de statuten een 

‘maatschappelijk kapitaal’ bevatten. Het 

maatschappelijk kapitaal beperkt de mo-

gelijkheid om aandelen uit te geven.

Naast de gewone aandelen met stemrecht 

en winstrecht wordt het mogelijk dat 

aandelen stemrechtloos of winstrecht-

loos zijn. Er kunnen verplichtingen van 

verbintenisrechtelijke aard worden ver-

bonden aan de aandelen, zoals de ver-

plichting een aandeelhoudersovereen-

komst aan te gaan. 

Het is niet meer nodig om een blokke-

ringsregeling in de statuten op te nemen, 

al blijft een dergelijke regeling nog steeds 

nuttig in de meeste situaties. De moge-

lijkheden om de overdraagbaarheid te be-

perken worden verruimd. Zo kan er een 

verbod tot overdracht van de aandelen 

binnen vijf jaar worden opgenomen 

(‘lock-upregeling’). 

De mogelijkheden om prijsbepalingsre-

gelingen in de statuten op te nemen wor-

den ook verruimd.

Wanneer moet de ondernemer in 
actie komen?
Ondernemers moeten in sommige geval-

len in actie komen. Redenen kunnen 

zijn:

 de huidige statuten geven een onjuist 

beeld van belangrijke onderwerpen, zo-

als de nieuwe regels over uitkeringen. 

Dit kan een risico op fouten opleveren;  

 ‘oud recht’-bepalingen in de statuten 

voorkomen dat er van het nieuwe recht 

kan worden geprofiteerd. Bijvoorbeeld 

de voorschriften over inkoop van aan-

delen;

 nieuwe faciliteiten kunnen alleen na 

statutenwijziging worden benut.

Van eenmanszaak naar flex-BV?
Ondernemers moeten niet alleen vanwe-

ge de vereenvoudigde regels overgaan 

van eenmanszaak naar flex-BV. Belang-

rijk is om de ondernemer ook te wijzen 

op de fiscale aspecten. In de bericht-

geving over de flexibilisering van het BV-

recht worden die vaak vergeten.

Tot slot
Het nieuwe BV-recht heeft twee gezich-

ten. Aan de ene kant brengen de verande-

ringen onzekerheid, want door het nieu-

we BV-recht kan bij de advisering niet 

meer ‘op de automatische piloot’ worden 

gewerkt.  Oude voorbeeldteksten zijn niet 

meer bruikbaar. Er zal in het begin moe-

ten worden geïnvesteerd in de opbouw 

van knowhow, om de nieuwe mogelijk-

heden te benutten en niet juridisch te 

struikelen. Uiteindelijk zullen er nieuwe 

routines ontstaan. 

De grotere variatie in statuten betekent 

dat er beter moet worden gekeken naar 

de tekst. Zo zal bij een participatie moe-

ten worden nagegaan of de bepalingen 

van de statuten wel gewenst zijn.

Aan de andere kant biedt het nieuwe 

recht interessante vereenvoudigingen en 

nieuwe mogelijkheden, aan de hand 

waarvan nieuwe vormen kunnen worden 

ontwikkeld voor specifieke doeleinden. 

Te denken valt aan verbetering van de ju-

ridische vormgeving van joint ventures 

en andere bijzondere samenwerkingsvor-

men. Er zijn meer mogelijkheden om een 

passende juridische structuur te creëren 

voor specifieke doelgroepen (gezond-

heidszorg, vrije beroepsbeoefenaars, in-

vesteringsvehikels, vastgoed, concern-

vennootschappen). Ook middelgrote en 

kleine ondernemingen kunnen van de 

nieuwe mogelijkheden profiteren.

Het nieuwe BV-recht is zeker flexibeler en 

er zijn vereenvoudigingen doorgevoerd. 

Daar staat tegenover dat de nieuwe mo-

gelijkheden, bijvoorbeeld met de soorten 

aandelen en de benoeming van directeu-

ren, alles ook ingewikkelder maken. 

Degenen die het simpel willen houden, 

kunnen echter gewoon verder met een 

geactualiseerde versie van de bestaande 

statuten.

Per saldo ben ik positief over het flexibele 

BV-recht vanwege de nieuwe mogelijkhe-

den, al zal het nog wel even duren voor-

dat alle nieuwe mogelijkheden goed wor-

den benut. An
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