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FLEXIBELER BV-RECHT
De regels voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ("B.V.") worden
vereenvoudigd en er komt een grote vrijheid van inrichting van (statuten van) de B.V. Op 31 mei jl.
is daartoe het wetsvoorstel terzake de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht bij
de Tweede Kamer ingediend. Het bv-recht wordt ingrijpend gewijzigd en komt in grote mate
tegemoet aan wensen uit de praktijk. Om hiervan een indruk te geven volgt hierna een globaal
overzicht van de wijzigingen waarin het wetsvoorstel voorziet.
KAPITAAL- EN CREDITEURENBESCHERMING
De regelingen die gebaseerd zijn op kapitaalbescherming en crediteurenbescherming worden
geheel herzien.
• Het verplichte minimum kapitaal van EUR 18.000 wordt afgeschaft. Het is voldoende dat
ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan de B.V. of
een dochtermaatschappij.
• De bankverklaring bij storting op aandelen in geld bij de oprichting wordt afgeschaft.
• De accountantsverklaring bij storting op aandelen in natura wordt afgeschaft. De
inbrengbeschrijving door oprichters/bestuurders blijft gehandhaafd.
• Het aandelenkapitaal mag in een andere valuta dan euro luiden.
• De verplichting om in de statuten het maatschappelijk kapitaal op te nemen (het maximum
bedrag aan aandelenkapitaal dat kan worden geplaatst zonder dat er een
statutenwijziging noodzakelijk is) komt te vervallen. Hetzelfde geldt voor de eis dat ten
minste 1/5-e deel van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst.
• Er komt meer vrijheid om afspraken te maken over het tijdstip waarop storting op het
aandelenkapitaal dient plaats te vinden.
• De "nachgründungsregeling" uit artikel 2:204c BW (die extra eisen stelt indien een B.V.
binnen twee jaar na eerste inschrijving in de handelsregister een transactie doet met
oprichters of aandeelhouders) komt te vervallen.
• De regeling voor financiële steunverlening (art. 2:207c BW) door de B.V. bij de verkrijging
van aandelen komt te vervallen.
• Diverse beperkingen bij de inkoop van eigen aandelen vervallen.
• De procedurevoorschriften (die meer dan twee maanden in beslag nemen) voor een
kapitaalvermindering (art. 2:209 BW) komen te vervallen.
• Bepaalde beperkingen voor het doen van uitkeringen van winst of reserves verdwijnen.
UITKERINGEN DOOR DE B.V.
Tegenover het vervallen van de wettelijke beperkingen bij inkoop van aandelen,
kapitaalvermindering en het doen van een dividenduitkering of uitkering van reserves wordt een
nieuwe regeling getroffen. Uitkeringen aan aandeelhouders en andere winstgerechtigden kunnen
in de toekomst geschieden als voldaan wordt aan de zogenaamde uitkeringstest. Het bestuur

dient te toetsen of de B.V. na de uitkering kan blijven voortgaan met het betalen van haar
opeisbare schulden.
Indien daaraan niet wordt voldaan, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of
redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de B.V. hoofdelijk verbonden voor het bedrag of de
waarde van de uitkering met wettelijke rente. Tegenbewijs is toegestaan. Indien de B.V. binnen
één jaar na het doen van een uitkering in staat van faillissement wordt verklaard is degene die de
uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de B.V. na de uitkering
niet zou kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, gehouden tot
terugbetaling van het bedrag met de wettelijke rente aan de B.V.
STEMRECHT EN WINSTRECHT
De regels voor besluitvorming binnen de B.V. worden aanmerkelijk flexibeler.
• Besluitvorming buiten vergadering wordt vereenvoudigd.
• Aandeelhoudersvergaderingen kunnen in het buitenland worden gehouden.
• Toekenning van stemrecht aan individuele aandeelhouders kan veel meer op maat
worden geregeld. Op bepaalde aandelen kunnen (voor bepaalde besluiten) meerdere
stemmen of juist geen stemmen worden uitgebracht, hetgeen met name in joint ventures
en familievennootschappen uitkomst kan bieden.
• Stemrechtloze aandelen worden mogelijk.
• Aandelen zonder winstrecht worden mogelijk.
OVERDRACHT VAN AANDELEN
Er wordt anders omgegaan met het besloten karakter van de B.V.
• Het is niet meer verplicht om een blokkeringsregeling voor de overdracht van aandelen op
te ne−men in de statuten.
• Indien wordt geopteerd voor een statutaire blokkeringsregeling wordt het mogelijk om
gedetailleerde afspraken over de prijs(bepaling) te maken.
• Er kan een lock-up bepaling worden opgenomen in de statuten op basis waarvan
overdracht van aandelen gedurende een bepaalde periode uitgesloten is.
• De mogelijkheden worden verruimd om bij de statuten verplichtingen van
verbintenisrechtelijke aard op te leggen aan de aandeelhouders, zoals de verplichting tot
het verstrekken van een lening aan de B.V. of de verplichting tot levering van producten
aan de B.V.
GESCHILLENREGELING
Flexibeler wordt ook de wettelijke geschillenregeling.
• De geschillenregeling voorziet erin dat een aandeelhouder die de belangen van de B.V.
schaadt kan worden uitgestoten en dat een beknelde aandeelhouder kan uittreden.
• De B.V. en haar aandeelhouders krijgen meer ruimte om in de statuten of bij
overeenkomst van de wettelijke geschillenregeling af te wijken. Een regeling van eigen
makelij kan de wettelijke bepalingen geheel of gedeeltelijk terzijde stellen, behalve
wanneer door die regeling de overdracht van aandelen onmogelijk of uiterst bezwaarlijk
zou zijn.
• Het wordt mogelijk om te kiezen voor beslechting van het geschil door de
Ondernemingskamer of in arbitrage.
• Beoogd wordt om de procedure voor alle betrokkenen sneller en efficiënter te laten
verlopen. De huidige regeling is erg omslachtig en tijdrovend. Het zal niet meer nodig zijn
om te wachten met de vaststelling van de prijs en de overdracht van de aandelen totdat
het vonnis van de rechter onherroepelijk is geworden.
• De rechter kan afzien van de benoeming van deskundigen als hij zelf de prijs kan
vaststellen. Dat is het geval als partijen het over de waarde van de aandelen eens zijn of
als de statuten of de overeenkomst een duidelijke maatstaf voor het bepalen van die
waarde bevat.
• Partijen kunnen hangende de procedure vragen om een voorlopige voorziening die werkt
tot de aandelen zijn overgedragen.
• De mogelijkheden voor aandeelhouders om uit te treden worden verruimd. Op grond van
de nieuwe geschillenregeling kan een aandeelhouder niet alleen vorderen dat hij door de
andere aandeelhouders wordt uitgekocht, maar kan hij ook een vordering tot uittreding

tegen de B.V. zelf instellen.
• Een uittredende aandeelhouder kan vorderen dat de rechter rekening houdt met een
waardevermindering van de aandelen, wanneer deze waardevermindering het gevolg is
van gedragingen van de andere aandeelhouders of de B.V. zelf. De uittredende
aandeelhouder kan in dat geval een hogere prijs voor zijn aandelen krijgen.
Met deze wijzigingen wordt in grote mate tegemoet gekomen aan de wensen in de praktijk.
MORE FLEXIBLE STATUTORY RULES GOVERNING DUTCH PRIVATE COMPANIES (BVs)
The statutory rules governing Dutch private companies with limited liability ("B.V.") are being
simplified and there will be more flexibility in the governance structure of BVs. The bill for the Wet
vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht (Private Company Law (Simplification and
Flexibilisation) Act was submitted to the Lower House of Parliament on 31 May 2007.
The bill will make extensive changes in the law governing private companies and goes a long way
to meeting the needs of current practice. The following general summary of the amendments
contained in the bill will give an impression of the scope of the changes.
CAPITAL AND PROTECTION OF CREDITORS
The rules on capital protection and the protection of creditors will be entirely revised.
• The requirement of a minimum share capital of EUR 18,000 will be abolished. It will be
sufficient if a party other than the B.V. or a subsidiary holds at least one share with a
voting right.
• The requirement that a bank statement be submitted when shares are paid for in cash will
be abolished.
• The requirement that an auditor s statement be submitted in the event of a contribution in
kind for shares will be abolished. The founders /directors of a BV will still have to provide a
description of their contribution in kind.
• The share capital may be denominated in a currency other than the euro.
• It will no longer be necessary to specify the company s authorised capital (the maximum
amount of share capital that can be issued without requiring an amendment of the articles
of association) in the articles of association. The requirement that at least one-fifth of the
authorised capital must be issued will also be abolished.
• There will also be more freedom to make agreements on when the share capital has to be
paid up.
• The "nachgründungsregeling" in Article 2:204c of the Netherlands Civil Code (NCC)
(which imposes additional requirements on transactions that a BV enters into with its
founders or shareholders within two years of its initial registration in the trade register) will
disappear.
• The regulation governing the provision by a BV of financial assistance to third parties for
the purchase of shares in the company s own capital (Art. 2:207c NCC) will be abolished.
• Various restrictions on the BV s capacity to buy its own shares will be abolished.
• The procedural rules governing a reduction of the company s capital (Art. 2:209 NCC),
which cause the process to take more than two months, will be abolished.
• Certain restrictions on making distributions from profits or reserves will be lifted.
DISTRIBUTIONS BY THE BV
While the statutory restrictions on the purchase by a company of its own shares, the reduction of
capital and the making of distributions of dividends and from reserves are being lifted, a new
regulation is being introduced to safeguard the BV s liquidity. Distributions to shareholders and
others entitled to share in the profits may in future be made if the company passes the so-called
liquidity test. This test requires the directors to assess whether the BV will be able to continue
paying its debts after the distribution.
If the result of the test is negative, the directors that knew that at the time the distribution was
made, or ought reasonably to have anticipated it, will be jointly and severally liable to the BV for
the amount or the value of the distribution plus interest at the statutory rate. The directors can
provide rebutting evidence. If the BV is declared bankrupt within one year of a distribution being
made, anyone who received the distribution when he knew or ought reasonably to have
anticipated that the BV would be unable to continue paying its debts after making the distribution
will be required to repay the amount received, plus statutory interest, to the BV.

VOTING RIGHTS AND RIGHT TO SHARE IN PROFITS
The rules on decision making in the BV will be relaxed significantly.
• It will be easier to make decisions outside meetings.
• Meetings of shareholders can be held outside the Netherlands.
• It will be considerably easier to tailor the allocation of voting rights to individual
shareholders. The company will be able issue shares bearing multiple votes, or no votes
at all, for decisions on certain matters. This could be particularly useful in the case of joint
ventures and family-owned companies.
• It will be possible to issue shares without voting rights.
• It will also be possible to issue shares without a right to share in the profits.
TRANSFER OF SHARES
The private character of the BV will be treated differently.
• It will no longer be mandatory to include a share transfer restriction clause in the articles of
association.
• If the company does opt to include a share transfer restriction clause in its articles of
association it will also be able to make detailed agreements on how the price of the shares
will be determined.
• The articles of association may include a lock-up clause prohibiting the transfer of shares
during a specific period.
• The possibilities for imposing additional obligations on shareholders in the articles of
association will be expanded, such as the obligation to provide a loan to the BV or the
obligation to supply products to the BV.
SETTLEMENT OF DISPUTES
The statutory dispute resolution procedure will also be more flexible.
• The provisions on the settlement of disputes stipulate that a shareholder who prejudices
the interests of the company can be expelled and that an oppressed shareholder can exit
the company.
• The company and its shareholders will be given greater scope to adopt dispute resolution
mechanisms that depart from the statutory rules in the articles of association or by
agreement. The company can make its own arrangement and set aside all or part of the
statutory provisions, unless that arrangement would make the transfer of shares
impossible or extremely onerous.
• It will be possible to opt to have disputes settled by the Enterprise Chamber or by
arbitration.
• The new bill is intended to make the procedure faster and more efficient for everyone
concerned. The current rules are very cumbersome and time-consuming. It will no longer
be necessary to wait for the court s decision to become final and irrevocable before the
price of the shares can be established and the shares can be transferred.
• Furthermore, the court will not have to appoint experts to determine the price for the
shares if it feels it can do so itself, as would be the case if the parties agree on the price of
the shares or if the articles of association or the agreement lays down clear criteria for
determining their value.
• Pending the proceedings, parties can request interim relief until such time as the shares
have been transferred.
• The possibilities for shareholders to exit the company will be expanded. Under the new
dispute resolution rules a shareholder can not only demand to be bought out by the other
shareholders but can also initiate exit proceedings against the company itself.
• A departing shareholder can also ask the court to take account of a depreciation in the
value of the shares if it is the result of the actions of the other shareholders or of the
company itself. In that case, the departing shareholder will be able secure a higher price
for his shares.
These amendments meet many of the needs of current practice.
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