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Door ondernemers wordt veel gebruik gemaakt van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, hierna ook BV of besloten vennoot-
schap genoemd. Soms wordt de BV ook gebruikt voor niet-commerciële activiteiten. 

Deze brochure is bestemd voor degenen die gebruik maken van de besloten vennoot-
schap en die iets meer willen weten over deze rechtsvorm. Het is de bedoeling hier
een eerste introductie te geven.

Deze brochure is echter geen handboek waarin u antwoord kunt vinden op allerlei
detailvragen. Daarvoor kunt u terecht bij de ondernemingsrechtspecialisten van
Pellicaan Advocaten en Mazars Paardekooper Hoffman Juridisch Adviseurs.

F I S C A L I T E I T

Deze brochure besteedt geen aandacht aan de fiscale aspecten van het gebruik van
de BV, vanwege de ingrijpende wijzigingen die er de afgelopen tijd in het Nederlandse
belastingstelsel hebben plaatsgevonden. Inlichtingen op fiscaal terrein kunt u bij de
belastingadviseurs van Mazars Paardekooper Hoffman inwinnen.
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D E  B V  A L S  R E C H T S P E R S O O N

De besloten vennootschap is een rechtspersoon. In het Nederlandse recht moeten
rechtspersonen worden onderscheiden van ‘natuurlijke personen’, mensen van vlees
en bloed. Net als natuurlijke personen kunnen rechtspersonen aan het maatschappelijk
verkeer deelnemen. Een rechtspersoon moet altijd worden vertegenwoordigd - door een
bestuurder - maar als een rechtspersoon handelingen verricht via die bestuurder, wordt
niet de bestuurder in privé maar de rechtspersoon gebonden.

Het Nederlandse recht kent ook nog allerlei andere rechtspersonen, onder andere
de naamloze vennootschap (hierna ook NV genoemd), de stichting, de vereniging en
de coöperatie. Op de naamloze vennootschap zal hierna nog kort worden ingegaan,
ter vergelijking met de BV. De overige soorten rechtspersonen worden hier niet nader
behandeld.

R E C H T S V O R M E N  V O O R  E E N  O N D E R N E M I N G

Degene die een onderneming wil exploiteren, kan dat in zijn eentje als natuurlijk
persoon doen. Dat wordt wel de ‘eenmanszaak’ genoemd. Ook is het mogelijk dat
meerdere natuurlijke personen samen een onderneming drijven, door middel van iets
wat juristen de ‘personenvennootschap’ of ‘personenassociatie’ noemen. Voorbeelden
van personenvennootschappen in het Nederlandse recht zijn de vennootschap onder
firma, de commanditaire vennootschap en de maatschap.

Het nadeel van zowel de eenmanszaak als de personenvennootschap is dat de natuur-
lijke personen die betrokken zijn bij de ondernemingen in privé aansprakelijk zijn met
hun hele vermogen. Hierop geldt een uitzondering voor onder meer de commanditaire
vennootschap: de commanditaire vennoot (stille vennoot) is alleen aansprakelijk tot
het bedrag van zijn stortingsplicht.

Een onderneming kan ook door een rechtspersoon worden geëxploiteerd. In Nederland
wordt meestal gekozen voor de besloten vennootschap of de naamloze vennootschap.
Echter, ook andere soorten rechtspersonen (zoals de stichting, de vereniging en de
coöperatie) kunnen ondernemingen exploiteren. Als de onderneming door een rechts-
persoon wordt geëxploiteerd, is in beginsel alleen de rechtspersoon ten opzichte van
schuldeisers en wederpartijen verantwoordelijk (aansprakelijk) met het eigen vermogen.

1. Inleiding
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S C H E I D I N G  T U S S E N  D E  V E R M O G E N S V E R S T R E K K E R S  E N  H E T  B E S T U U R

Het belangrijkste kenmerk van de BV is dat er een scheiding is aangebracht tussen
de vermogensverstrekkers en het bestuur. De besloten vennootschap kent namelijk
aandeelhouders en een statutair bestuur (vaak ook directie genoemd). 

De aandeelhouders zijn degenen die in de BV hebben geïnvesteerd, door aandelen
te nemen en deze ‘vol te storten’. Zij kunnen invloed op de praktische gang van zaken
binnen de BV uitoefenen door middel van hun stem in de algemene vergadering van
aandeelhouders (a.v.a.). 

De statutaire directeuren zijn degenen die de feitelijke gang van zaken in de BV bepalen.
Zij leggen achteraf verantwoording af aan de a.v.a. Sommige besluiten dienen zij vooraf
aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring voor te leggen.
In de wet is geregeld dat voor bepaalde handelingen een besluit van de a.v.a. nodig is,
onder andere voor de vaststelling van de jaarrekening. Ook kan in de statuten worden
opgenomen dat de directie voor bepaalde andere handelingen toestemming van
de a.v.a. nodig heeft.

De hiervoor genoemde scheiding tussen vermogensverstrekkers en directie heeft een
wat theoretisch karakter bij vennootschappen waar dezelfde personen directeur en
aandeelhouder zijn.

D E  ‘ E E N P E R S O O N S V E N N O O T S C H A P ’

De wetgever heeft voor eenpersoonsvennootschappen bijzondere regels gecreëerd. 
Als een BV slechts één aandeelhouder heeft, dient dit in het handelsregister te worden
ingeschreven. Voorts dienen alle rechtshandelingen tussen de enig aandeelhouder
en zijn vennootschap schriftelijk te worden vastgelegd. Het begrip ‘enig aandeelhouder’
omvat niet alleen natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen. Dus ook als een
BV enig aandeelhouder is van een andere BV, dient dit te worden ingeschreven.
Als een natuurlijke persoon samen met zijn partner alle aandelen houdt in een BV,
gelden dezelfde verplichtingen.
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R E D E N E N  O M  V O O R  D E  B V  T E  K I E Z E N

Er zijn diverse redenen om voor een besloten vennootschap te kiezen, die van geval tot
geval kunnen verschillen. Motieven zijn onder meer:

• Een scheiding aanbrengen tussen het verschaffen van kapitaal en het bestuur.
• Beperking van de aansprakelijkheid van de kapitaalverstrekkers.

Normaliter zijn de aandeelhouders niet aansprakelijk als het mis gaat met de BV.
• Bevorderen van de continuïteit, de onderneming minder afhankelijk maken van

de personen die daarin actief zijn.
• Fiscale voordelen verbonden aan het gebruik van BV’s. 

V E R S C H I L  M E T  D E  N A A M L O Z E  V E N N O O T S C H A P

Het Nederlandse recht kent ook de naamloze vennootschap. Deze rechtspersoon is
een ‘kapitaalvennootschap’ net als de besloten vennootschap, wat wil zeggen dat
de NV ook een in aandelen verdeeld kapitaal heeft. De belangrijkste verschillen tussen
BV en NV zijn dat de aandelen van de BV niet vrij overdraagbaar mogen zijn en dat het
niet is toegestaan dat BV-aandelen ‘aan toonder’ zijn. Bij een NV is dit wel mogelijk.
Echter, ook naamloze vennootschappen kunnen in hun statuten de overdraagbaarheid
van aandelen beperken, en bij veel NV’s staan de aandelen op naam, net als bij de BV.

Een ander verschil tussen beide soorten vennootschappen, is dat de BV een lager 
minimumkapitaal kent dan de NV. Bij de BV is dat e 18.000* en bij de NV e 45.000**.
Het minimumkapitaal is het kapitaal dat bij oprichting wordt geplaatst en gestort. 

Blokkeringsregeling
De beperking in de overdraagbaarheid van de aandelen van een BV komt tot
uitdrukking in de zgn. ‘blokkeringsregeling’ in de statuten. Zo’n regeling houdt in dat
een aandeelhouder van een BV zijn aandelen pas aan een derde mag verkopen nadat
hij ze voorafgaand heeft aangeboden aan zijn mede-aandeelhouders dan wel voor
de verkoop goedkeuring heeft gekregen van (meestal) de aandeelhoudersvergadering.
Dat maakt een besloten vennootschap ook ‘besloten’.

* Tot 1 september 2000 was dat NLG 40.000.
** Tot 1 september 2000 was dat NLG 100.000.
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Aandelen op naam en aan toonder
Aandelen op naam, de omschrijving zegt het al, staan op naam van een bepaald
persoon en zijn geregistreerd in het aandeelhoudersregister. De overdracht van
aandelen op naam geschiedt door middel van een notariële akte. 

Aandelen van een naamloze vennootschap kunnen aan toonder zijn. Dat betekent
dat er aandelenbewijzen worden uitgegeven door de vennootschap. Degene die over
de aandelenbewijzen beschikt, is de aandeelhouder en kan de aan het aandeelhouder-
schap verbonden rechten (zoals stemrecht) uitoefenen. Voor overdracht van aandelen
aan toonder is geen notariële akte vereist.

S T R U C T U U R V E N N O O T S C H A P

In deze brochure wordt uitsluitend ingegaan op de gewone besloten vennootschap.
Zowel op een BV als op een NV kan het structuurregime van toepassing zijn.
Vennootschappen waarvoor dit geldt worden ook wel ‘structuurvennootschappen’
genoemd.

Het structuurregime is van toepassing op een vennootschap met de navolgende 
kenmerken:
• het eigen vermogen volgens de balans met toelichting beloopt ten minste een

bij koninklijk besluit vastgesteld grensbedrag (thans e 13.000.000), 
• de vennootschap of een daarvan afhankelijke maatschappij heeft krachtens

wettelijke verplichting een ondernemingsraad ingesteld, en
• bij de vennootschap en haar afhankelijke maatschappijen zijn tezamen in de regel

ten minste honderd werknemers in Nederland werkzaam.

Als een vennootschap deze kenmerken heeft, is de vennootschap verplicht haar statuten
aan te passen. Structuurvennootschappen kennen een andere juridische organisatie en
komen in deze brochure niet aan de orde.

Iedereen die betrokken is bij de oprichting van een besloten vennootschap, krijgt te
maken met de oprichtingsformaliteiten. 



D E  V O O R P E R I O D E

Bij de oprichting van een BV is allereerst van belang of er al ondernemingsactiviteiten
zijn, die op naam van de BV plaats vinden in de periode vóór de officiële oprichting*.
Reden hiervoor kan zijn dat de onderneming al van start is gegaan omdat er geen
gelegenheid was om te wachten op de officiële oprichting. Er kan ook een fiscale achter-
grond zijn voor de wens al op naam van de BV te opereren.

De periode dat er al activiteiten op naam van de BV plaats vinden, terwijl de vennoot-
schap nog niet is opgericht, wordt veelal ‘de voorperiode’ genoemd.

Belangrijke formaliteiten in de voorperiode zijn:
• Ondertekening intentieverklaring/voorovereenkomst: dit is een document dat op

grond van de fiscale wetgeving dient te worden opgesteld, en waarin bepaalde
voorgeschreven elementen dienen te worden opgenomen.

• Inschrijving van de besloten vennootschap in oprichting (de BV i.o.) in het handels-
register.

Aansprakelijkheid in verband met handelingen in de voorperiode
Als in de voorperiode rechtshandelingen namens de BV i.o. worden verricht, is het van
groot belang er op te letten dat al die rechtshandelingen ook op naam van de BV
i.o. worden gesteld. Als dat niet gebeurt is degene op wiens naam het contract staat
in privé aansprakelijk. Degene die namens de BV i.o. rechtshandelingen verricht
(bijvoorbeeld een contract sluit) is hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming door de
BV van de aangegane verplichtingen totdat de BV - na oprichting en inschrijving in het
handelsregister - de betreffende rechtshandeling heeft bekrachtigd. Er dient dus op
te worden gelet dat na oprichting bekrachtiging plaatsvindt.

Indien de BV haar verplichtingen uit de bekrachtigde rechtshandeling niet nakomt,
is degene die namens de op te richten BV handelde (de vertegenwoordiger) hoofdelijk
aansprakelijk voor de schade die de derde dientengevolge lijdt, indien hij wist of
redelijkerwijs kon weten dat de BV haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen**. 
De wetenschap bij de vertegenwoordiger wordt vermoed aanwezig te zijn wanneer
de BV binnen een jaar na de oprichting in staat van faillissement wordt verklaard.
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2. De oprichting van een BV

* De officiële oprichting vindt plaats door het passeren van de notariële oprichtingsakte.
** Dit laat onverlet dat daarnaast de bestuurders aansprakelijk kunnen zijn wegens de bekrachtiging.
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Als de BV i.o. over bankrekeningen beschikt waarop door de toekomstige aandeel-
houders geld is gestort als storting op de aandelen (uiterlijk vijf maanden vóór de
datum van oprichting), en er worden uitgaven (‘onttrekkingen’) gedaan, dan zijn
de oprichters jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot terugbetaling van
de onttrokken bedragen tot de vennootschap de onttrekkingen heeft bekrachtigd.

AANDACHTSPUNT

Akte van bekrachtiging. Er dient op te worden gelet dat direct na de oprichting
van de besloten vennootschap en haar inschrijving in het handelsregister een
akte van bekrachtiging wordt opgesteld en door het bestuur wordt getekend.

V O O R B E R E I D I N G  V A N  D E  O P R I C H T I N G / A A N V R A A G  V E R K L A R I N G  V A N

G E E N  B E Z W A A R

Aan de oprichting van een BV gaan altijd voorbereidingen vooraf, ook als er geen
voorperiode is. Oprichters krijgen altijd te maken met:
• Concept-statuten.
• Formulieren Ministerie van Justitie (antecedentenonderzoek).

Niet verplicht, maar wel aan te bevelen:
• Naamsonderzoek in verband met de keuze van de naam voor de BV.

Hierop wordt hierna kort ingegaan.

Concept-oprichtingsakte, inclusief statuten
In de akte van oprichting van de besloten vennootschap zijn ook de statuten
opgenomen. De wet stelt een aantal eisen aan die statuten, bijvoorbeeld dat melding
wordt gemaakt van het wettelijke minimumkapitaal, dat thans e 18.000 bedraagt*.

Voor het overige bestaat er ruimte om de statuten zo vorm te geven als door de
betrokkenen bij de BV wenselijk wordt geacht. Onderwerpen waarin een zekere vrijheid
bestaat om de statuten naar eigen believen vorm te geven, zijn onder meer:
• de doelomschrijving;
• de nominale waarde per aandeel, de kleinst toegestane waarde is e 0,01;

* Tot 1 september 2000 was dat NLG 40.000.



• de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de statutaire bestuurders van de BV;
• soorten aandelen;
• besluiten die het statutair bestuurder ter goedkeuring aan de algemene vergadering

van aandeelhouders dient voor te leggen.

Formulieren Ministerie van Justitie (aanvraag verklaring van geen bezwaar)
Een BV kan pas worden opgericht nadat een ‘verklaring van geen bezwaar’ is verkregen
van het Ministerie van Justitie. Het Ministerie stelt een onderzoek in naar de
antecedenten van de oprichters en de eerste aandeelhouders, op basis van door
de oprichters en toekomstige aandeelhouders ingevulde vragenlijsten.

Het Ministerie mag de verklaring alleen weigeren als er gevaar bestaat dat de BV zal
worden gebruikt voor ongeoorloofde doeleinden of als haar activiteiten kunnen leiden
tot benadeling van schuldeisers.

Vroeger toetste het Ministerie ook de inhoud van de statuten. Sinds 1 september 2001
wordt die toetsing aan de notaris overgelaten.

Naamsonderzoek
Als een naam voor de besloten vennootschap wordt gekozen, is het aan te bevelen na
te gaan of er al een vergelijkbare naam bestaat. Reden hiervoor is onder meer dat het
in Nederland op grond van de Handelsnaamwet verboden is om een naam te voeren
die verwarring zou kunnen opleveren in het handelsverkeer. De Kamer van Koophandel
voert naamsonderzoeken uit.

D E  O P R I C H T I N G / V O L S T O R T I N G  A A N D E L E N

Als de verklaring van geen bezwaar is verkregen van het Ministerie van Justitie, kan
worden overgegaan tot oprichting van de BV. Die oprichting geschiedt door middel van
een notariële akte. Direct na de oprichting dient de BV in het handelsregister te worden
ingeschreven, aangezien de bestuurders aansprakelijk zijn voor alle rechtshandelingen
die namens de BV zijn verricht tussen de datum van oprichting en de inschrijving.

Volstorting aandelen
Voor of bij de oprichting dienen de aandelen te worden volgestort. Die volstorting kan
in contanten of ‘in natura’ plaats vinden. Zo lang niet ten minste éénvierde van het bij
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oprichting geplaatste kapitaal is volgestort, zijn de bestuurders van de BV hoofdelijk
aansprakelijk voor alle tijdens hun bestuur verrichte rechtshandelingen.

Agio
De waarde van hetgeen wordt gestort dient ten minste gelijk te zijn aan de nominale
waarde van de aandelen. Er kan ook meer dan de nominale waarde worden gestort, 
het verschil tussen de waarde van de storting en de nominale waarde wordt agio
genoemd.

Volstorting in contanten
Volstorting in contanten betekent dat er uiterlijk vijf maanden vóór de oprichting geld
op een rekening van de BV wordt gestort, dan wel dat het bedrag terstond na de
oprichting ter beschikking van de vennootschap staat. Ter zake hiervan wordt door
de bank een verklaring afgelegd, de zgn. ‘bankverklaring’. 

Volstorting (inbreng) in natura
Volstorting in natura, ook wel inbreng in natura genoemd, betekent dat de aandeel-
houder aan de BV iets overdraagt dat waarde vertegenwoordigt, bijvoorbeeld een
bedrijfspand. Ook is het mogelijk dat de inbreng in natura bestaat uit een onderneming.

Bij inbreng in natura is wettelijk verplicht gesteld dat door de oprichters een beschrijving
wordt opgesteld van hetgeen wordt gestort en van de waarde ervan. Een register-
accountant of accountant-administratieconsulent dient een verklaring af te leggen
(accountantsverklaring) waaruit blijkt dat de waarde ten minste het bedrag van de
stortingsplicht bedraagt. Ter zake van de inbreng in natura komt een notariële “akte van
inbreng” tot stand, waarbij de beschrijving als bijlage is gevoegd. De akte van inbreng
brengt de overdracht van de vermogensbestanddelen in het vermogen van de nieuw
opgerichte BV tot stand. 
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Levering
Er dient bij inbreng in natura aandacht aan te worden besteed dat voor alle vermogens-
bestanddelen de formeel juiste leveringshandelingen dienen te worden verricht.
Daar waar de leveringsformaliteiten volledig door de notaris kunnen worden verricht
(zoals bij onroerende zaken en aandelen in besloten vennootschappen) zijn geen
verdere handelingen nodig. Voorbeelden van vermogensbestanddelen waarbij wel
nadere handelingen nodig zijn:

• vorderingen: er is een akte van cessie en mededeling aan de debiteur nodig;
• schulden: de schuldeiser dient akkoord te gaan met schuldoverneming;
• contracten: de wederpartij dient akkoord te gaan met indeplaatsstelling.

Uiteraard kan er voor worden gekozen de nadere handelingen alleen te verrichten als er
direct belang bij is. Welke risico’s zijn verbonden aan het niet volledig uitvoeren van de
leveringsformaliteiten, hangt van de omstandigheden af.  

N A  D E  O P R I C H T I N G

AANDACHTSPUNTEN

• Bekrachtiging. Zo spoedig mogelijk na de oprichting en inschrijving dient
bekrachtiging van rechtshandelingen en onttrekkingen in de voorperiode
plaats te vinden. Zie hierover de opmerking bij de voorperiode.

• Leveringsformaliteiten. Let er op dat deze alleen worden nagelaten waar het
geen kwaad kan.
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In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de organisatie van de besloten vennoot-
schap. Onder meer komen de algemene vergadering van aandeelhouders, de directie
en de raad van commissarissen aan bod.

O R G A N E N

In het voorgaande is al aandacht besteed aan de positie van de aandeelhouders en aan
de statutaire directie van de BV. Hierna wordt hierover iets meer verteld.

De algemene vergadering van aandeelhouders
Ten minste één keer per jaar moet er een algemene vergadering van aandeelhouders
worden gehouden. Op die jaarlijkse vergadering legt het bestuur de door het bestuur
opgemaakte jaarrekening inzake het voorafgaande boekjaar ter goedkeuring aan de
aandeelhouders voor. Tijdens die vergadering kan ook het door het bestuur gevoerde
beleid worden besproken. 

In het verleden stond in veel statuten van BV’s vermeld dat goedkeuring van
de jaarrekening tevens strekte tot decharge van het bestuur. Op 1 december 2001 is een
wetswijziging in werking getreden, die tot gevolg heeft dat decharge afzonderlijk op
de agenda moet worden geplaatst en dat er voor decharge van het bestuur een expliciet
besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig is.

Ook voor bepaalde andere besluiten is het houden van een algemene vergadering van
aandeelhouders vereist. 

Als de statutaire oproepingsformaliteiten niet zijn gevolgd, kan een algemene
vergadering van aandeelhouders alleen rechtsgeldig besluiten nemen als alle aandeel-
houders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Als niet alle aandeelhouders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, kunnen alleen besluiten worden genomen als de aandeel-
houders op de juiste manier zijn opgeroepen en er de statutaire meerderheid is.
Buiten vergadering kunnen besluiten worden genomen als alle aandeelhouders het
unaniem eens zijn.

Het bestuur is ervoor verantwoordelijk om te zorgen dat van iedere algemene
vergadering van aandeelhouders notulen worden gemaakt en dat deze zorgvuldig
worden bewaard in de administratie van de BV.

3. De organisatie van een bv
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Statutaire directie (statutair bestuur)
Een BV kan één of meer bestuurders hebben, die meestal als statutair bestuurder of
statutair directeur worden aangeduid. Dit is om de bestuurder te onderscheiden van
de werknemer die de titel directeur heeft, maar geen statutair bestuurder is (ook wel
titulair directeur genoemd).

Kenmerk van de statutair bestuurder/directeur, hierna zal deze functionaris als
‘de bestuurder’ worden aangeduid, is dat hij door de algemene vergadering van
aandeelhouders is aangesteld en dat hij aan de aandeelhouders verantwoording moet
afleggen over het door hem gevoerde beleid.

Een bestuurder moet er rekening mee houden dat hij persoonlijk aansprakelijk kan zijn
voor schulden van de BV, als hij bepaalde fouten maakt. Zie over dit onderwerp de
brochure Bestuurdersaansprakelijkheid.

Raad van commissarissen
Met het groter worden van ondernemingen en de hogere eisen die aan de capaciteiten
van de bestuurders moet worden gesteld, wordt er vaker gekozen voor een scheiding
tussen de directe bestuurstaken en het deskundig toezicht daarop. Bij vennootschappen
bestaat soms behoefte aan een toezichthoudend orgaan naast de algemene vergadering
van aandeelhouders. In de gewone besloten vennootschap is dat toezichthoudend
orgaan de raad van commissarissen.

Burgerlijk Wetboek noemt als taken van de commissarissen:

• de raad van commissarissen dient toezicht te houden op het beleid van het bestuur
en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming;

• de raad van commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde;
• bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van

de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Elke commissaris is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak; indien het een aangelegenheid betreft die tot
de werkkring van twee of meer commissarissen behoort, is ieder van hen voor het
geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten
en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan
af te wenden. 
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Tenzij bij de statuten anders is bepaald, wordt de vennootschap in alle gevallen waarin
zij een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders, vertegenwoordigd
door de commissarissen. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer
andere personen ter vervanging van de bestuurders met tegenstrijdig belang aan te
wijzen. Een commissaris die op enig moment op grond van de statuten of krachtens
besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders een bestuurshandeling
verricht (bijvoorbeeld bij tegenstrijdig belang) wordt voor wat betreft zijn rechten en
verplichtingen ten aanzien van die handeling gelijkgesteld met bestuurders.

De regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement (zie hierover ook
de brochure Bestuurdersaansprakelijkheid) zijn op de commissarissen van de vennoot-
schap van overeenkomstige toepassing. Verder kunnen commissarissen aansprakelijk
zijn als door een jaarrekening een misleidende voorstelling wordt gegeven van de
toestand van de vennootschap. 

Andere instellingen in de BV
Het bestuur van de BV zal zich ook op andere terreinen aan de wettelijke regels moeten
houden. Zo zal er een ondernemingsraad moeten worden ingesteld, als de wet dat
voorschrijft. Als er een ondernemingsraad is, zal voor wat betreft bepaalde besluiten
instemming van de ondernemingsraad nodig zijn.

O V E R I G E  O N D E R W E R P E N

Administratieplicht
Tijdens het bestaan van de BV dient aan een aantal verplichtingen te worden voldaan.
Daartoe behoort onder meer de administratieplicht.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de BV en van alles betreffende
de werkzaamheden van de BV, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden,
op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers (bijvoorbeeld diskettes en andere elektronische
archieven) op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen
van de BV kunnen worden gekend. Voorts is het bestuur verplicht jaarlijks binnen vijf
maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de
BV te maken en op papier te stellen.
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Het bestuur is verplicht hiervoor bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevens-
dragers gedurende zeven jaren te bewaren. De op een gegevensdrager aangebrachte
gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten,
kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits
de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze
gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke
tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 

Vennootschapsdossier
De BV dient te beschikken over alle gegevens inzake het bestaan van de besloten ven-
nootschap en wat daarmee samenhangt, ook wel genoemd: het vennootschapsdossier. 

Van dat dossier maken deel uit:
• akte van oprichting;
• statuten;
• statutenwijzigingen;
• akten van levering van aandelen;
• aandeelhoudersregister;
• notulen algemene vergadering van aandeelhouders;
• (eventuele) notulen directie;
• akte van bekrachtiging van rechtshandelingen en onttrekkingen in de voorperiode;
• akten van uitgifte van aandelen;
• overige akten en bescheiden met betrekking tot de vennootschap.

Het is van groot belang te zorgen dat het vennootschapsdossier compleet is,
aangezien slechts een beperkt gedeelte van voormelde stukken elders is te verkrijgen.

Vaststellen en publiceren van de jaarrekening
Over dit onderwerp bestaat een aparte brochure van Mazars Paardekooper Hoffman,
te weten ‘Inrichtings- en publicatievoorschriften volgens titel 9 boek 2 BW’. 
Hier wordt slechts kort op dit onderwerp ingegaan. Het bestuur van een BV dient
binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een balans en een winst- en
verliesrekening op te maken en daaraan een toelichting toe te voegen. Voormelde
vijfmaandentermijn kan door de algemene vergadering van aandeelhouders eenmalig
met ten hoogste zes maanden worden verlengd op grond van bijzondere omstandig-
heden. Binnen twee maanden na afloop van de verlengde termijn dient de algemene
vergadering van aandeelhouders een besluit tot goedkeuring te nemen.
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Iedere BV dient bepaalde gegevens uit de voormelde financiële stukken te deponeren
bij het handelsregister. In de praktijk worden de te deponeren gegevens meestal
‘de publicatiestukken’ genoemd. De publicatiestukken dienen binnen binnen acht dagen
na vaststelling van de jaarrekening en uiterlijk binnen dertien maanden na afloop van
het boekjaar te worden gedeponeerd bij het handelsregister.

De eisen aan de inrichting van voormelde stukken hangt af van de categorie waarin
de BV valt. De categorieën zijn:

Klein: er wordt voldaan aan twee van de navolgende drie criteria:
• de waarde van de activa volgens balans en toelichting bedraagt niet meer dan

e 3.500.000*,
• de netto-omzet in het boekjaar bedraagt niet meer dan e 7.000.000** en
• het gemiddeld aantal werknemers in het boekjaar is minder dan 50.

Middelgroot: (niet vallend onder ‘Klein’), er wordt voldaan aan twee van de navolgende
drie criteria:
• de waarde van de activa volgens balans en toelichting is niet meer dan

e 14.000.000***,
• de netto-omzet in het boekjaar bedraagt niet meer dan e 28.000.000**** en
• het gemiddeld aantal werknemers in het boekjaar is minder dan 250.

Groot: niet vallend onder ‘Klein’ of ‘Middelgroot’.

Als de publicatiestukken niet tijdig worden gedeponeerd, leidt dit voor de bestuurders
tot een verhoogd risico van bestuurdersaansprakelijkheid.

Meer informatie over dat onderwerp vindt u in de brochure Bestuurdersaansprakelijkheid.

* Tot 1 september 2001 was dat NLG 7.500.000.
** Tot 1 september 2001 was dat NLG 15.000.000.
*** Tot 1 september 2001 was dat NLG 30.000.000.
**** Tot 1 september 2001 was dat NLG 60.000.000.
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Vennootschapsstructuren
Deze brochure gaat in op de gang van zaken rondom één vennootschap. Uiteraard zijn
er in de praktijk meestal groepen van BV’s. Er zijn geen algemene regels te geven voor
de wijze waarop vennootschappen gegroepeerd moeten worden, aangezien dit sterk
van de omstandigheden afhangt. 

Wel kan worden genoemd dat vaak wordt gekozen voor een zgn. ‘holdingstructuur’,
dan betekent dat natuurlijke personen hun belang in de BV’s met de echte
ondernemingsactiviteiten (de ‘werkmaatschappijen’) houden via een ‘persoonlijke
holding’ of ‘persoonlijke houdstermaatschappij’. Die persoonlijke holding heeft vrijwel
geen andere activiteiten dan het houden van aandelen. 

Een voorbeeld van een holdingstructuur is hieronder getekend.

Toelichting: Aandelenparticipatie 100%, tenzij anders vermeld.

Voorts worden bij grotere organisaties BV’s vaak gebruikt om daarin afzonderlijke 
activiteiten onder te brengen, om te voorkomen dat problemen bij één activiteit 
financiële gevolgen hebben voor de andere activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn: het
onderbrengen van onroerende zaken en kostbare bedrijfsmiddelen in een aparte BV, 
die deze zaken verhuurt aan de werkmaatschappijen.

Jan
Jansen

Piet
Pietersen

JJ Beheer B.V.

JJPP B.V.

JP Materieel B.V.

PP Beheer B.V.

JP Zaken B.V.
JP Onroerende

Zaken B.V.

50% 50%

persoonlijke
holdings

‘tussenholding’

werkmaat-
schappijen



Wijzigingen in de structuur van de vennootschap
Ook tijdens het bestaan van de BV kunnen zich allerlei wijzigingen voordoen.
Bijvoorbeeld:

• uitgifte van nieuwe aandelen;
• intrekking van aandelen;
• vermindering van de nominale waarde van de aandelen*;
• juridische fusie met een andere BV*;
• juridische splitsing*;
• (een andere) wijziging van de statuten*.

Op de formaliteiten die hiervoor gelden wordt hier niet nader ingegaan. Bij de onder-
nemingsrechtspecialisten van Pellicaan Advocaten en Mazars Paardekooper Hoffman
is altijd nadere informatie verkrijgbaar.

Certificering
Een in de praktijk regelmatig toegepaste vorm is die van certificering van aandelen
in de BV. Kenmerk van certificering is dat de zeggenschap in de algemene vergadering
wordt losgekoppeld van het vermogensbelang bij de aandelen. 

Certificering houdt in dat de aandelen worden overgedragen aan een stichting 
administratiekantoor, die aan de voormalige aandeelhouders certificaten uitgeeft.
De certificaten geven de certificaathouder een belang in het vermogen van de BV.
Als de BV dividend uitkeert aan de stichting administratiekantoor, is deze verplicht het
dividend onmiddellijk door te betalen aan de certificaathouders. Doordat de stichting
administratiekantoor aandeelhouder is geworden, brengt de stichting stem uit in
de algemene vergadering van aandeelhouders van de BV.
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* Hiervoor is onder meer statutenwijziging nodig.
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Hierna wordt een voorbeeld gegeven van certificering. In dit voorbeeld wat aansluit op
het vorige voorbeeld, worden de aandelen in de gezamenlijke holding gecertificeerd.

Voorbeeld certificering

Toelichting: Aandelenparticipatie 100%, tenzij anders vermeld.

Jan
Jansen

Piet
Pietersen

JJ Beheer B.V.

JJPP B.V.

PP Beheer B.V.

Jan
Jansen

Piet
Pietersen

JJ Beheer B.V.

st. administratiekantoor

JJPP B.V.

PP Beheer B.V.

Vóór certificering

50% 50%

Na certificering

certificaten certificaten

aandelen 50% aandelen 50%
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Aan een BV zit een begin - bij de oprichting - maar kan ook een einde komen.
Die beëindiging wordt ingeleid door de ontbinding van de vennootschap. 

O N T B I N D I N G

Ontbinding kan op de volgende manieren plaats vinden:

1. Door middel van een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. 
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt een vereffenaar aan die de
verdere zaken van de BV afwikkelt. Dit wordt hierna ‘de gewone vereffening’
genoemd.

2. Doordat de rechter het faillissement uitspreekt en een advocaat-curator aanstelt.
Soms gaat hier surséance van betaling (waarbij een door de rechter aangestelde
advocaat-bewindvoerder optreedt) aan vooraf.

3. Door de rechter, op verzoek van de Kamer van Koophandel, omdat sprake is van 
een niet-actieve BV. De Kamer van Koophandel zorgt in dat geval voor de vereffening.

4. Doordat de rechter de BV ontbindt op bijzondere gronden, bijvoorbeeld als het doel
van de vennootschap in strijd is met de wet. Dit soort ontbinding komt in de
praktijk weinig voor.

Aan de formaliteiten rondom de gewone vereffening wordt hieronder nadere aandacht
besteed.

G E W O N E V E R E F F E N I N G

Nadat de algemene vergadering van aandeelhouders het besluit tot ontbinding van
de BV heeft genomen, gaat de vereffenaar aan het werk. Allereerst onderzoekt hij of
de schulden van de BV de baten overtreffen. Als dat het geval is, dient de vereffenaar
het faillissement van de BV aan te vragen, tenzij alle schuldeisers akkoord gaan met
afwikkeling buiten faillissement. Indien er geen faillissement behoeft te worden
aangevraagd, wikkelt de vereffenaar de zaken van de BV af. Vereffening houdt onder
meer in dat de activa van de vennootschap te gelde worden gemaakt en dat de
schulden worden betaald.

4. Beëindiging en insolventie
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Aandachtspunten in het kader van de gewone vereffening zijn de volgende:

• Het besluit tot ontbinding dient in het handelsregister te worden ingeschreven.
• Op alle uitgaande stukken van de vennootschap dienen aan de naam van de

vennootschap de woorden ‘in liquidatie’ te worden toegevoegd.
• De vereffenaar stelt een rekening en verantwoording op van de vereffening waaruit

de omvang en samenstelling van het overschot blijken. Tevens stelt de vereffenaar
een plan van verdeling op dat de grondslagen van de verdeling bevat. 

• De vereffenaar legt de rekening en verantwoording alsmede het plan van verdeling
neer bij het handelsregister waarin de vennootschap is ingeschreven en ten kantore
van de vennootschap. De stukken liggen twee maanden voor ieder ter inzage. 

• De vereffenaar maakt in een landelijk nieuwsblad bekend waar en tot wanneer
de rekening en verantwoording alsmede het plan van uitkering ter inzage liggen. 

• Na deponering en bekendmaking vangt de verzettermijn aan. Gedurende twee
maanden bestaat er verzetsmogelijkheid voor iedere schuldeiser of gerechtigde. 

• Indien geen verzet wordt aangetekend kan de vereffenaar na deze periode tot
uitkering overgaan. De vereffenaar draagt hetgeen na de voldoening van de
schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven,
in verhouding tot ieders recht over aan hen die krachtens de statuten daartoe zijn
gerechtigd, dat zijn meestal de aandeelhouders. 

• Telkens wanneer de stand van het vermogen daartoe aanleiding geeft, kan de
vereffenaar een ‘uitkering bij voorbaat’ (een voorschot op de definitieve liquidatie-
uitkering) aan de gerechtigden doen. Na de aanvang van de verzettermijn doet hij
dit echter niet zonder machtiging van de rechter. 

• De vereffening eindigt indien er aan de vereffenaar geen baten meer bekend zijn.
De vennootschap houdt alsdan op te bestaan. 

• De vereffenaar schrijft het feit van het ophouden te bestaan van de vennootschap
in bij het handelsregister.

• De bewaarder van de stukken van de vennootschap geeft binnen acht dagen na het
einde van de vereffening zijn naam en adres op bij het handelsregister.
Efficiënter is het om dit al eerder te doen.



In deze brochure worden een aantal belangrijke onderwerpen op het gebied van het
vennootschapsrecht behandeld. De brochure is summier gehouden, zodat er wellicht
onderwerpen zijn, die u als lezer mist. Als u vragen heeft over het onderwerp van
deze brochure kunt u altijd terecht bij de ondernemingsrechtspecialisten van Pellicaan
Advocaten en Mazars Paardekooper Hoffman Juridisch Adviseurs. 
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5. Tot Slot
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Aantekeningen


