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Met ingang van 1 oktober 2012 treedt het nieuwe bv-recht in werking en worden alle  

bestaande en nieuwe besloten vennootschappen ‘flex-bv’. Deze wijzigingen hebben be-

langrijke gevolgen voor de statutair directeuren van bv’s. Een van de nieuwe formaliteiten 

is dat de directie de uitkering van dividend, agio en kapitaal dient goed te keuren.

Een ander belangrijk wetsvoorstel is het voorstel ‘bestuur & toezicht’ dat onder meer een 

nieuwe regeling inzake tegenstrijdig belang voor zowel directeuren als commissarissen 

introduceert en dat naar verwachting op 1 januari 2013 in werking zal treden. Op grond van 

dat voorstel wordt het in Nederland voorts mogelijk dat een bv een zogenaamd ‘one-tier’ 

systeem krijgt; een directie met uitvoerende en toezichthoudende directeuren. 

Beide nieuwe wetten hebben belangrijke gevolgen voor de zorgvuldigheid die directeuren 

dienen te tonen bij het besturen van de onderneming. Bestuurdersaansprakelijkheid ligt 

op de loer bij onzorgvuldig handelen. 

Tijdens het seminar op donderdag 11 oktober brengen Pellicaan Advocaten en Mazars u op  

de hoogte van de juridische en fiscale aandachtspunten rondom de positie van de statutair 

directeur van de flex-bv en wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden van het nemen 

van preventieve maatregelen.

Na afloop van dit seminar weet u welke impact de flex-bv en fiscale wetgeving hebben op 

de positie van statutair directeur van een besloten vennootschap.

SEMINAR 
Juridische en �scale aspecten rondom bestuurdersaansprakelijkheid bij bv’s

Programma

15.30 uur  Ontvangst

16.00 uur  Introductie door dagvoorzitter Sander Boomman  
(accountant Mazars)

16.10 uur De statutair directeur van de �ex-bv - Ellen Timmer  
(advocaat Pellicaan Advocaten)

16.55 uur  Pauze

17.10 uur  Actualiteiten �scale bestuurdersaansprakelijkheid -  
Pieter Visser (belastingadviseur Mazars)

17.45 uur  Gelegenheid om vragen plenair aan beide inleiders te stellen

18.00 uur Borrel

Datum en locatie

11 okt 2012 Mazars Building, Rivium Promenade 190, Capelle a/d IJssel

Aanmelding en inlichtingen

Deelname aan het seminar is kosteloos. U kunt zich aanmelden  
via www.pellicaan.nl, www.mazars.nl dan wel door middel van de  
aanmeldingskaart. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Carolien van Willigen, telefoon 088 627 22 88, 
carolien.vanwilligen@pellicaan.nl
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