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Wijzigingen flex-BV inbreng 
in natura zorgen voor  
andere rol accountant
In de flex-BV is geen accountantsverklaring meer nodig bij inbreng in natura. De 
waarborgen die bij inbreng in natura van toepassing waren, zijn in de flex-BV vervan-
gen door de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid volledig bij de bestuurders, 
c.q. oprichters te leggen. De rol van de accountant bij inbreng in natura kan nu in 
sommige situaties wellicht op een andere wijze worden ingevuld.

Anton Dieleman

flex-BV

pij) zich hoofdelijk aansprakelijk stelde 
voor de schulden uit rechtshandelingen 
van de BV waarin de inbreng plaatsvond.

Wijzigingen door flex-BV
Na het van kracht worden van de flex-BV 
zijn de hiervoor genoemde voorschriften 
op het terrein van inbreng in natura als 
volgt gewijzigd:

 Er blijven voorschriften bestaan voor in-
breng in natura tegen uitgifte van aan-
delen. De voorschriften voor het verkrij-
gen van goederen na oprichting van de 
BV (de zogenaamde Nachgründungsbe-
palingen) vervallen.
 De accountantsverklaring, waarin de ac-
countant verklaart dat de waarde van 
hetgeen wordt ingebracht ten minste ge-
lijk is aan de stortingsplicht, is vervallen.
 De referentiedatum (het moment waar-
op de beschrijving betrekking moet 
hebben) mag nu maximaal zes maan-
den, in plaats van vijf maanden, liggen 
voor het moment waarop de inbreng 
plaatsvindt.
 In de nieuwe wettelijke bepalingen is de 
expliciete verplichting geschrapt dat de 
waarderingsmethoden, die bij de waar-
dering van de in te brengen vermogens-
bestanddelen worden gehanteerd, moe-
ten voldoen aan normen die in het 
maatschappelijk verkeer aanvaardbaar 
zijn.
 In tegenstelling tot de oude wettelijke 
bepalingen, wordt een expliciete ver-
plichting ingevoegd dat een nieuwe be-
schrijving vereist is als de waarde van de 
inbreng aanzienlijk is gedaald. De voor-
malige wettekst vereiste een nieuwe ver-
klaring als bekend was dat de waarde 
van de inbreng na de beschrijving aan-

De wettelijke inbrengbepalingen die 
tot heden van toepassing waren be-

staan ruim 25 jaar. Vanaf begin 1986 zijn 
de artt. 204a – 204c BW in het Burgerlijk 
Wetboek opgenomen.1 De bedoeling van 
de wettelijke bepalingen was om kapi-
taalbescherming te bewerkstelligen. 
Crediteuren van de vennootschap hadden 
door de inbrengbepalingen de zekerheid 
dat bij uitgifte van aandelen (dan wel het 
verkrijgen van goederen van oprichters 
en aandeelhouders) activa en passiva die 
de vennootschap verkreeg, per saldo ten 
minste die waarde hadden die was over-
eengekomen door de uitgifte van aande-
len, of een andere vorm van verrekening 
met de aandeelhouder.

Voormalige regelgeving
De wettelijke bepalingen met betrekking 
tot inbreng in natura in een BV die tot het 
van kracht worden van de flex-BV-bepa-
lingen van toepassing waren (kort sa-
mengevat):

 inbreng in natura bij oprichting van een 
BV tegen uitgifte van aandelen (art. 
2:204a BW);
 inbreng in natura tegen uitgifte van 
aandelen in een bestaande BV (art. 
2:204b BW);
 verkrijging van goederen door een BV 
die minder dan twee jaar geleden is op-
gericht, waarbij de goederen werden 
verkregen van een oprichter of aandeel-
houder (art. 2:204c BW).

De procedure in deze gevallen (in grote 
lijnen) is als volgt. De bestuurders (c.q. 
oprichters) moesten een beschrijving op-
maken van de goederen (activa en passiva) 
die werden ingebracht in de BV. De goede-
ren moesten worden gewaardeerd op ba-
sis van in het maatschappelijk verkeer 
aanvaardbare waarderingsmethoden. De 
beschrijving moest betrekking hebben op 
de situatie die niet meer dan vijf maanden 
voor het nemen van de aandelen lag (c.q. 

een dag die niet voor de oprichting lag in 
de situatie als bedoeld onder c). Bij de be-
schrijving moest een accountantsverkla-
ring worden afgegeven, waarin de accoun-
tant verklaarde dat de waarde van hetgeen 
werd ingebracht ten minste overeenkwam 
met de stortingsplicht (c.q. de tegenpres-
tatie in de onder c bedoelde situatie). 
Een vrijstelling voor het opmaken van de 
beschrijving en het afgeven van de accoun-
tantsverklaring gold als aan bepaalde 
voorwaarden was voldaan. De belangrijk-
ste daarvan was dat de vennootschap die 
aandelen nam (of een groepsmaatschap-

Verantwoordelijkheid verschuift van accountant naar bestuurder

‘Er kan nog steeds behoef-
te aan inbrengverklaringen 

zijn; de accountant geeft 
zekerheid bij de waarde 
van de inbreng in relatie  
tot de stortingsplicht.’
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zienlijk was gedaald. In het verleden 
leidde een nieuwe verklaring in de prak-
tijk ook altijd tot een nieuwe beschrij-
ving.
 De vrijstellingsregeling vervalt, omdat 
deze niet langer nodig is door de ver-
eenvoudigde wettelijke verplichtingen. 

Splitsing
Bij een juridische splitsing worden – on-
der algemene titel – vermogensbestand-
delen vanuit een splitsende rechtsper-
soon afgesplitst naar een verkrijgende 

rechtspersoon. Die verkrijgende rechts-
persoon kan de juridische vorm hebben 
van een bestaande of nieuw opgerichte 
BV. In dat geval schreven de splitsings-
bepalingen voor dat een inbrengverkla-
ring moest worden afgegeven met be-
trekking tot de inbreng in de BV (art. 
2:334bb BW). Ook deze inbrengverkla-
ring is vervallen met het van kracht wor-
den van de flex-BV-bepalingen. Als af-
splitsing plaatsvindt naar een NV als 
verkrijgende rechtspersoon, blijft de in-
brengverklaring uiteraard wel verplicht.

Waarderingsmethoden
Opmerkelijk is dat de nieuwe inbreng-
bepalingen onder het flex-BV-regime niet 
langer de verplichting bevatten dat de in 
de beschrijving gehanteerde waarde-
ringsgrondslagen moeten voldoen aan 
normen die in het maatschappelijk ver-
keer aanvaardbaar zijn. Hoewel de be-
trokkenheid van de accountant (die 
moest vaststellen of de beschrijving aan 
deze norm voldeed) is vervallen, zou het 
voor de hand hebben gelegen om uit 
oogpunt van een preventieve waarborg de 
verplichte toepassing van deze waarde-
ringsgrondslagen in tact te laten. Daar-
voor is echter niet gekozen. 
In de tweede Nota van Wijziging is dit 
geschrapt2, zonder dat hiervoor een mo-
tivering is gegeven. Wel is in de Nota van 
Wijziging toegelicht dat de bestuurders 
verantwoordelijk zijn om na te gaan of 
met de inbreng ten minste aan de stor-
tingsplicht wordt voldaan. Ook hier 
wordt dus – naar analogie van andere 
flex-BV-wijzigingen – volledig gesteund 
op de verantwoordelijkheid van de be-
stuurders. De aansprakelijkheid van de 
bestuurders vormt het vangnet als sprake 
is van een situatie dat de waarde van de 
inbreng niet ten minste gelijk is aan de 
stortingsplicht. 

Dat roept overigens de vraag op wat de 
consequenties zijn van een inbreng waar-
bij de gehanteerde waarderingsmethode 
afwijkt van ‘in het maatschappelijk ver-
keer als aanvaardbaar beschouwde waar-
deringsmethoden’. Een te hoge waarde 
zal wellicht minder snel aan de orde zijn, 
door de eerdergenoemde bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. Een inbrengwaar-
de die lager is in verhouding tot de in het 
maatschappelijk verkeer aanvaarde nor-
men nog wel. 
Voor de jaarrekening geldt het principe 
van ‘substance over form’. Dat betekent 
dat de jaarrekening wordt opgemaakt op 
basis van de economische realiteit en 
niet alleen op basis van de juridische 
vorm om een getrouwe weergave te be-
reiken (RJ 110.116). Consequentie daar-
van is dat in een dergelijke situatie een 
correctie in de jaarrekening plaatsvindt 
om dit te bereiken. De ‘te lage’ waarde-
ring hangt immers uitsluitend samen 
met de aandeelhoudersrelatie. De hoge-
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re inbrengwaarde kwalificeert daarom 
de facto als agio. Ter illustratie het on-
derstaande voorbeeld:

Nachgründung
Ook is de wijziging in de Nachgrün-
dungsbepaling opmerkelijk. De Nach-
gründungsbepalingen zijn destijds in 
BW2 opgenomen om te voorkomen dat 
een oprichter/aandeelhouder de inbreng-
bepalingen zou ontgaan door een BV in 
contanten op te richten en vervolgens 
goederen niet in te brengen, maar tegen 
een te hoge prijs te verkopen aan de BV. 
De Nachgründungsbepalingen verhin-
derden dat tot op zekere hoogte. 
De daarmee samenhangende verplichtin-
gen behoren nu dus tot het verleden. 
In de parlementaire geschiedenis wordt 
deze wijziging gemotiveerd met de toe-
lichting dat de Nachgründungsbepalin-
gen in de praktijk eenvoudig ontdoken 
konden worden3. Die constatering is te-
recht. Als de verkrijging plaatsvond door 
een dochtervennootschap van de BV, of 
een (speciaal daarvoor verkregen lege) 
BV die meer dan twee jaar bij het Han-

delsregister was ingeschreven, waren de 
bepalingen niet van toepassing. 
In lijn met de andere flexibiliseringswij-
zigingen zou een reparatie van die tekort-
koming eerder voor de hand gelegen 
hebben. De Nachgründungsverplichting 
zou dan beperkt kunnen blijven tot een 
verplichte inbrengbeschrijving die de be-
stuurders zouden moeten opstellen. 
Maar gekozen is voor de repressieve – in 
daarom mijn ogen minder effectieve – 
waarborg van bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid.

Tot slot
De preventieve waarborgen die bij in-
breng in natura (en Nachgründung) van 
toepassing waren, worden dus vervangen 
door de verantwoordelijkheid en aan-
sprakelijkheid bij de bestuurders te leg-
gen. De formele betrokkenheid van de 
accountant zal in belangrijke mate afne-
men. Toch kan de accountant soms nog 
een rol vervullen in relatie tot inbreng in 
natura. 
Dat kan een adviserende rol zijn bij het 
opstellen van de inbrengbeschrijving 
en de keuzes die daarbij worden ge-
maakt. Daarnaast kan nog steeds be-
hoefte bestaan aan een inbrengverkla-
ring, waarmee de accountant zekerheid 
geeft bij de waarde van de inbreng in 
relatie tot de stortingsplicht. Dit kan 
bijvoorbeeld aan de orde zijn als er ver-
schillende aandeelhouders zijn die ze-
kerheid willen hebben over de waarde 
van de inbreng van andere aandeelhou-
ders. Een andere mogelijkheid is een 
bestuurder die – in het kader van de be-

stuurlijke verantwoordelijkheid – voor-
af zekerheid wil over de waarde van de 
inbreng. In dat verband kunnen accoun-
tants ook in de toekomst een nuttige rol 
vervullen bij inbreng in natura, ondanks 
het feit dat de wettelijke verplichting 
hiervoor is vervallen. An
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Door een aandeelhouder wordt een 
pand met een reële waarde van 
1.000 ingebracht voor 750, tegen uit-
gifte van 750 aandelenkapitaal. In de 
BV leidt dit tot de journaalpost:

Pand D 1.000
Aandelenkapitaal C 750
Agio 250

Anton Dieleman RA is directeur vaktechniek bij 
Mazars.

Een opleiding volgen over flex-BV?
27 november 2012 in Bunnik
Triple A event flex-BV in uw 
 adviespraktijk
www.kluwer.nl/opleidingen

SNELSTART VOOR ACCOUNTANTS

Slim, Simpel en Solide
WWW.SNELSTART.NLbel 0222 36 30 61

Voorbeeld


