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NOTULEN  
VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP 
NAAR NEDERLANDS RECHT,  
GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET 
BV-RECHT. 
 
 
 
 
 
 
 

Bijgaand eerst een toelichting en daarna een tekstvoorstel voor notulen van 
een algemene vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTEUR / INLICHTINGEN: 

Ellen Timmer, Pellicaan Advocaten N.V., www.pellicaan.nl, kantoor Capelle aan den 
IJssel, telefoon 010-2771 610, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl  
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TOELICHTING 

Deze notulen zijn gebaseerd op het wetsvoorstel zoals dit op 14 februari 2011 luidde 
volgens de door de minister van veiligheid en justitie aangeboden doorlopende tekst 
van boek 2 Burgerlijk Wetboek. 
 

KENMERKEN BV 

Deze notulen zijn bestemd voor een gewone besloten vennootschap (“bv”). 
Dus: 
• geen structuurvennootschap; 
• geen raad van commissarissen; 
• geen certificaathouders; 
• geen vruchtgebruikers of anderen met bijzondere rechten; 
• geen bijzondere soorten aandelen, zoals preferente aandelen, prioriteitsaandelen 

of andere soortaandelen. 
 

TERMINOLOGIE 

In de terminologie is het nodige veranderd. De flexbv kent geen “algemene vergadering 
van aandeelhouders” maar een “algemene vergadering”. In die algemene vergadering 
zijn de “vergadergerechtigden” aanwezig. 
 

FORMALITEITEN 

Voor het houden van een algemene vergadering gelden allerlei formaliteiten. Deze 
notulen zijn er op gebaseerd dat alle vergadergerechtigden aanwezig zijn en voor zo-
ver van toepassing instemmen met het niet voldoen aan bepaalde formaliteiten, zodat 
er besluiten kunnen worden genomen, ook als niet aan alle oproepingsformaliteiten is 
voldaan.  
 
Let op: als sprake is van een bv onder “oud” recht, moet goed gekeken worden naar 
wat de statuten bepalen. Als de statuten verder gaan dan de nieuwe tekst van boek 2 
Burgerlijk Wetboek gelden de statuten, tenzij het opzij wordt gezet door het nieuwe 
recht.  
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Voorbeeld: de oproepingstermijn in de nieuwe tekst van boek 2 Burgerlijk Wet-
boek is acht dagen; als in de statuten veertien dagen worden ge-
noemd, heeft dat voorrang. 

 
Belangrijke formaliteiten (boek 2 Burgerlijk Wetboek, zoals thans wordt voorgesteld): 
 
• Artikel 2:212: De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaar-

verslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen ge-
gevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behan-
deling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de overige verga-
dergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift ver-
krijgen. 

• Er wordt een oproeping verzonden waarin de onderwerpen zijn vermeld (artikelen 
2:223, 2:224). Er wordt niet later dan op de achtste dag voor de vergadering op-
geroepen (artikel 2:225), deze termijn is langer als de statuten dat bepalen. De 
vergadering wordt gehouden in de statutair aangewezen plaats (artikel 2:226 lid 
3). Van het voorgaande kan worden afgeweken als alle vergadergerechtigden er 
mee hebben ingestemd en de directie en raad van commissarissen voorafgaand 
aan de besluitvorming een raadgevende stem hebben kunnen uitbrengen. 

 

TEKST ARTIKEL 2:216 BURGERLIJK WETBOEK ZOALS BEKEND OP 
1 MEI 2011 1 

 
Artikel 216 
1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststel-
ling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het ei-
gen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten wor-
den aangehouden. De statuten kunnen de bevoegdheden, bedoeld in de eerste zin, beper-
ken of toekennen aan een ander orgaan. Voor de vaststelling van het eigen vermogen en 
de reserves is de laatst vastgestelde jaarrekening bepalend. 
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goed-
keuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of re-
delijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blij-
ven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. 
3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar 
opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of rede-

                                                 
1 Let op: in theorie kunnen er tijdens de parlementaire behandeling nog wijzigingen worden voorgesteld. 
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lijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het 
tekort dat door de uitkering is ontstaan,  met de wettelijke rente vanaf de dag van de uit-
kering.  Artikel 248 lid 5 is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de be-
stuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering 
heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de ge-
volgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelij-
kerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voort-
gaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het te-
kort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van 
de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. 
Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt 
de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het 
gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde 
van de eerste of de derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. 
4. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het be-
leid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. 
De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter benoemde bewindvoer-
der. 
5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar 
kapitaal houdt, niet mede, tenzij bij de statuten anders is bepaald. 
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 
aanmerking. Van de vorige zin kan in de statuten of telkens met instemming van alle aan-
deelhouders worden afgeweken. 
7. Bij de statuten kan worden bepaald dat aandelen van een bepaalde soort of aanduiding 
geen of slechts beperkt recht geven tot deling in de winst of reserves van de vennoot-
schap. 
8. Voor een statutaire regeling als bedoeld in lid 6 of lid 7 is de instemming vereist van 
alle houders van aandelen aan wier rechten de statutenwijziging afbreuk doet. 
9. De statuten kunnen bepalen dat de vordering van een aandeelhouder niet door verloop 
van vijf jaren verjaart, doch eerst na een langere termijn vervalt. Een zodanige bepaling is 
alsdan van overeenkomstige toepassing op de vordering van de houder van een certificaat 
van een aandeel op de aandeelhouder. 
10. De statuten kunnen bepalen dat de winst waartoe houders van aandelen van een be-
paalde soort gerechtigd zijn, geheel of gedeeltelijk te hunnen behoeve wordt gereser-
veerd. 
11. Lid 3 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal 
van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen. 
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NOTULEN  
VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE-
DERLANDS RECHT2  [NAAM VENNOOTSCHAP], KVK-NUMMER ***, HIERNA TE NOEMEN: 
“DE VENNOOTSCHAP”, STATUTAIR GEVESTIGD TE [PLAATS], GEHOUDEN TE 
[PLAATS] OP [DATUM]. 

 
Aanwezig zijn: 
• de heer/mevrouw [A], als statutair directeur van de Vennootschap alsmede na-

mens [A-bv], aandeelhoudster van de Vennootschap; 
• de heer/mevrouw [B], als statutair directeur van de Vennootschap alsmede na-

mens [B-bv], aandeelhoudster van de Vennootschap; 
• de heer/mevrouw [C], als statutair directeur van de Vennootschap. 
 
Als voorzitter van de algemene vergadering (hierna te noemen: “de Vergadering”) 
treedt [A] op. De notulen van de Vergadering worden gehouden door [B]3. De voorzitter 
opent de Vergadering en constateert dat alle vergadergerechtigden ter Vergadering 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, te weten: 
 
• het gehele geplaatste aandelenkapitaal; 
• de statutaire directie; 
 
en dat er geen sprake is van andere vergadergerechtigden aangezien er geen sprake 
is van certificaten van aandelen met vergaderrecht en er noch vruchtgebruik, noch 
pandrecht op één of meer aandelen is gevestigd4. 
De voorzitter constateert dat de vergadergerechtigden er mee instemmen dat in deze 
Vergadering besluiten worden genomen, ook al zouden de voorschriften voor het op-
roepen en het houden van de Vergadering niet in acht zijn genomen. 
 

                                                 
2 Naar Nederlands recht, omdat er ook in het buitenland besloten vennootschappen bestaan. 
3 Let op de statutaire bepalingen inzake voorzitter en secretaris. De wet schrijft slechts voor dat de directie 
aantekening houdt van de door de algemene vergadering genomen besluiten (artikel 230 lid 4). 
4 De tekst vanaf “en dat er geen sprake …” is ten overvloede, aangezien al wordt opgesomd wie er verga-
derrecht hebben. Let op: vruchtgebruik of pandrecht betekent niet altijd dat er ook stemrecht is bij de 
vruchtgebruiker/pandhouder. 
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INLEIDENDE OPMERKINGEN 

De onderhavige Vergadering is de wettelijk voorgeschreven jaarlijkse vergadering 
waarin de jaarrekening van de Vennootschap wordt behandeld. Voorafgaand aan deze 
Vergadering is de jaarrekening 20***, zoals opgemaakt door de directie van de Ven-
nootschap, aan de aanwezigen uitgereikt en is het directieverslag 20*** aan de aanwe-
zigen ter beschikking gesteld. 
 

VOORGESTELDE BESLUITEN 

De voorzitter stelt de Vergadering voor de navolgende besluiten te nemen: 
1. De jaarrekening 20*** vast te stellen. 
2. Het directieverslag 20*** goed te keuren. 
3. Decharge te verlenen aan de directie ter zake van het door de directie gevoerde 

bestuur inzake het jaar 20***. 
4. De winst als blijkt uit de jaarrekening 20*** toe te voegen aan de overige reser-

ves. 
5. Te besluiten tot het doen van de navolgende uitkering[en]:5 

• uitkering van dividend aan de aandeelhouders van de Vennootschap ten 
laste van de overige reserves, een en ander zoals voorgesteld op pagina 
*** van de jaarrekening; 

• uitkering van dividend aan de aandeelhouders van de Vennootschap, ten 
laste van de overige reserves, ter grootte van in totaal € ***, dat wil zeggen 
€ *** per aandeel; 

• uitkering van agio aan de aandeelhouders van de Vennootschap ter grootte 
van in totaal € ***, dat wil zeggen € *** per aandeel; 

• terugbetaling van gestort kapitaal aan de aandeelhouders van de Vennoot-
schap ter grootte van in totaal € ***, dat wil zeggen € *** per aandeel. 

 
TOELICHTING 
Ter toelichting op agendapunt 5. verklaart de directie de omvang van het eigen ver-
mogen en de statutaire reserves van de Vennootschap de uitkering toelaat6 en voorts 
dat dat zij van oordeel is dat er geen sprake van is dat de Vennootschap na het doen 
van de voorgestelde uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare 
schulden en dat dit ook niet is te voorzien. Voorts verklaart de directie dat zij de op 
grond van artikel 2:216 lid 2 Burgerlijk Wetboek vereiste goedkeuring verleent. 
                                                 
5 Hierna volgen verschillende varianten. 
6 Of, als er geen statutaire reserves zijn “de omvang van het eigen vermogen van de Vennootschap de 
uitkering toelaten”. 
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RAADGEVENDE STEM7 
De directie is in de gelegenheid gesteld om een raadgevende stem als bedoeld in arti-
kel 2:227 lid 7 Burgerlijk Wetboek en heeft daarvan gebruik gemaakt. 
 

BESLUITVORMING EN SLOTOPMERKINGEN 

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter de voorstellen in stemming. De Verga-
dering besluit met algemene stemmen voormelde voorstellen aan te nemen. Niets 
meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de Vergadering. 
 
Aldus getekend te [plaats] op [datum]. 
 
[A] [B] 
 

                                                 
7 Let op: als er een raad van commissarissen is, geldt dit ook voor hen. 


