
Kamt die flexibele BV er nag?
Nieuw in het wetsvoorstel zijn onder meer:
. Afschaffing minimumkapitaal
. Afschaffing maatschappelijk kapitaal
. Stemrechtloze aandelen / meer stemmen
per aandeel mogelijk
. Van winstdeling uitgesloten aandelen
worden mogelijk
. Afschaffing accountantsverklaring bij
inbreng, afschaffing Nachgründung (extra
formaliteiten - o.a. accountantsverklaring
- als een pas opgerichte BV iets koopt van
oprichters of aadeelhouders)
. Afschaffing artikel2:207c (steunverbod)
. Er is geen onzekerheid meer over het verga-
derrecht van certificaathouders, aangezien
dat uit de statu ten dient te blijken
. Benoemingsrecht bestuurder gekoppeld
aan een bepaalde aandeelhouder wordt
mogelijk.

Als gevolg van het voorstel wordt veel meer
variatie in statuten mogelijk. Het betekent
ook dat er meer risico is op het maken van
fouten, zowel door niet-juridisch geschoolde
adviseurs als door management en aandeel-
houders van de 'flexibele' BY.

Kritiek
Het wetsvoorstel is nog niet door de Tweede
Kamer en inmiddels is er de nodige kritiek
op het voorstel geuit, zodat het nog maar
de vraag is of het voorstel snel en zonder
wijzigingen de eindstreep zal halen. Kritiek
is onder meer geleverd door VNO-NCW en
MKB Nederland. Hun bezwaren richten
zich tegen de nieuwe regeling in het voor-
stel be trekking hebbend op:

Een zwaardere rol van de diectie

Een beslissing tot uitkering van dividend en
dergelijke is niet uitsluitend een zaak van de
algemene vergadering van aandeelhouders;
uitkering kan alleen plaats vinden als de
directie daarmee instemt, de directie dient
instemming te weigeren als de BV insolvent
is of zou kunnen zijn.
Als de vennootschap failliet gaat binnen
twaalf maanden nadat een uitkering aa de
aandeelhouders heeft plaats gevonden, is de
directie verplicht om het door de aandeel-
houders ontvangen bedrag aa de vennoot-

schap te vergoeden indien de directie ten
tijde van de uitkering wist of redelijkerwijs
behoorde te voorzien dat de vennootschap
insolvent was of zou worden.

De terugbetalgsplicht van de aandeel-

honders
De aandeelhouders dienen het ontvangen
bedrag (dividend, agio en dergelijke) terug
te betalen aan de vennootschap als de
vennootschap binnen twaalf maanden
failliet gaat en betrokken aandeelhouders
wisten of redelijkerwijs behoorden te weten
dat de BV na de uitkering niet zou kunnen
blijven voortgaan met het betalen van haar
opeisbare schulden.
Deze nieuwe voorschriften zijn opgenomen,
als 'tegenprestatie' voor een aantal klas-
sieke vormen van kapitaalbescherming in
het huidige BV-recht, zoals de accountants-
verklaring bij inbreng en Nachgründung en
het steunverbod van artikel2:207c Burger-

lijk Wetboek.
In een brief van 10 september 2007 hebben

VNO-NCW en MKB Nederland aan de
Minister van Justitie laten weten dat zij
bezwaren hebben tegen het wetsvoorstel,
met name vanwege de nieuwe en verdere
verzwaring van aansprakelijkheid van
bestuurders. Zij menen dat een gevolg van
het voorstel is, dat de BV als ondernemings-
vorm onaantrekkelijk wordt en tot onno-
dige juridisering leidt. Ook voor aandeel-
houders wordt de BV onaantrekkelijker, nu
het wetsvoorstel onzekerheden introduceert
rond de beperking van hun aansprakelijk-
heid met hun privévermogen.

Tot slot

Het laatste woord over de flexibele BV is
voorlopig nog niet gesproken. Heeft het
dan bij oprichting of statutenwijziging zin
om al rekening te houden met het wetsvoor-
stel? Het antwoord op deze vraag is dat dit
lastig is. Daarbij moet onderscheid worden
gemaakt tussen
. a . nu geldende regels die worden afge-
schaft, voor zover die regels in de statu ten
zijn vermeld (zoals het steunverbod)
. b. nieuwe faciliteiten die pas mogelijk zijn
nadat het wetsvoorstel wet is geworden.

Voor zover de statuten melding maken van
geldende regels, zou de notaris kunnen
vermelden dat die bepalingen in de statu ten
vervallen zodra de wet dit niet meer voor-
schrijft. Op nieuwe faciliteiten vooruitlopen
heeft weinig zin zolang niet volledig zeker is
wat de definitieve versie van het wetsvoor-
stel wordt.
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