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Nieuwe flex-bv is grote
vooruitgang
» Wijnand Bossenbroek

Met de uitkeringstest introduceert de
wetgever in het nieuwe bv-recht een
systeem van kapitaal-en
crediteurenbescherming dat aansluit op
de jurisprudentie.
ILLUSTRATIE: MEINBERT GOZEWIJN VAN SOEST

Een nieuw, flexibel bvrecht bevordert de
internationale aantrekkelijkheid van Nederland als
vestigingsland. Andere Europese landen zijn al
vergevorderd met de flexibilisering van hun
equivalent van het bv-recht. Met de herziening
wordt bovendien een aantal knelpunten en
onduidelijkheden in het bestaande bv-recht
opgelost.
De critici van het wetsvoorstel hebben deels
gelijk: de vereenvoudiging zou inderdaad nog
verder kunnen gaan en het heeft allemaal nogal
lang geduurd. Toch wordt met de laatste versie van
het voorstel, zoals dat op 31 mei bij de Tweede
Kamer werd ingediend, een belangrijke stap gezet
naar wat in de volksmond de ‘flex-bv’ is gaan
heten. Hopelijk zal het in de loop van 2008 van
kracht
worden.
Het nieuwe bv-recht biedt aandeelhouders van
een bv ruime mogelijkheid tot maatwerk, zowel
voor familiebedrijven als voor joint ventures, voor
het midden-en kleinbedrijf maar ook voor
multinationals.
Het
kan
zich
qua
gebruiksvriendelijkheid meten met de Europese
tegenhangers.
Het wetsvoorstel is van groot belang voor
aandeelhouders en bestuurders van de ongeveer
640.000 bv’s in Nederland. De voorgestelde
wijzigingen leiden inderdaad op een aantal
belangrijke gebieden tot flexibilisering en
vereenvoudigingen van het bvrecht. Dat geldt voor
de afschaffing van het minimumkapitaal en het
variabel stem-en winstrecht. Met de nieuwe
‘uitkeringstest’ introduceert de wetgever een
systeem van kapitaal-en crediteurenbescherming
dat aansluit op bestaande jurisprudentie. Het is
vergelijkbaar met regelingen in een aantal andere
landen.
Een aantal van de huidige regelingen voor
kapitaal-en crediteurenbescherming komt te
vervallen, zoals het steunverbod (‘financial

In algemene zin is het uitgangspunt van het
wetsvoorstel te komen tot vereenvoudiging en
flexibilisering van het bv-recht. De huidige wettelijk
regeling met veel dwingende voorschriften wordt
terecht als star en onnodig belastend ervaren. Dit leidt
tot belemmeringen voor aandeelhouders om hun
onderlinge verhouding naar eigen inzicht in te
richten. Een aantal regelingen is ook in financiële zin
belastend terwijl het nut van die regelingen discutabel
is.
Het wetsvoorstel ziet slechts op het bv-recht, het
nv-recht blijft vooralsnog ongewijzigd. In
tegenstelling tot het bv-recht moet het nv-recht
voldoen aan dwingende Europese regelgeving,
waardoor een ingrijpende wijziging alleen mogelijk
is
in
Europees
verband.
Voor de praktijk zijn, naast de introductie van de
uitkeringstest, enkele wijzigingen in het bijzonder
van belang. Zo wordt het minimumkapitaal
afgeschaft. Naar huidig recht bedraagt het
minimumkapitaal van een bv 18.000 euro. Straks
moet het mogelijk worden een bv op te richten met
een startkapitaal van bijvoorbeeld één euro. Vooral
voor beginnende ondernemers wordt daarmee de
bereikbaarheid van de bv aanzienlijk vergroot. In
samenhang met deze wijziging komt ook de bij
oprichting voorgeschreven bankverklaring (bij
storting in geld) of accountantsverklaring (bij storting
anders
dan
in
geld)
te
vervallen.
Verder wordt het mogelijk in de statuten van een
bv te bepalen dat aan aandelen van een bepaalde
soort of aanduiding geen stemrecht of juist een
meervoudig stemrecht toekomt. Ook kan aan houders
van dergelijke aandelen het recht van benoeming en
ontslag van bestuurders worden toegekend. Voorts
wordt het mogelijk aan aandelen van een bepaalde
soort of aanduiding het recht op deling in de winst en
de
reserves
te
onthouden.
Het staat de aandeelhouders van de bv in de

assistance’) en de zogeheten Nachgründung. Waar
de wetgever kapitaal-en crediteurenbescherming
nog wenselijk acht, wordt dat vormgegeven via een
op de uitkeringstest gebaseerde regeling.
Deze test komt erop neer dat het bestuur van de
bv, alvorens zijn medewerking te verlenen aan
bijvoorbeeld een dividenduitkering of inkoop van
aandelen, zich ervan moet overtuigen dat de bv ook
nadien nog zal kunnen blijven voortgaan met het
betalen van haar opeisbare schulden. Daarbij
worden de liquiditeit, de solvabiliteit en de
rentabiliteit van de bv in de beoordeling betrokken.
De periode waarover de beoordeling zich zal
moeten uitstrekken is in de regel één jaar.
Mocht de bv na een rechtshandeling waarop de
uitkeringstest van toepassing is, niet kunnen
voortgaan met het voldoen aan haar opeisbare
schulden, en de bestuurders wisten dit of behoorden
dit te weten, dan zijn zij in beginsel hoofdelijk
aansprakelijk tot het bedrag van de betaling. Gaat
de bv binnen één jaar failliet, dan is degene aan wie
de betaling werd gedaan (veelal een aandeelhouder)
gehouden tot terugbetaling van het ontvangen
bedrag, tenzij hij wist noch behoorde te weten dat
de bv door de betaling in de problemen zou komen.

toekomst vrij om af te zien van een statutaire
blokkeringsregeling. Opteert men toch voor een
blokkeringsregeling, dan biedt het wetsvoorstel
ruimere mogelijkheden de blokkeringsregeling naar
eigen
inzicht
in
te
richten.
De wetgever is erin geslaagd een evenwichtig en
weloverwogen voorstel op te stellen dat
aandeelhouders ruime mogelijkheden voor maatwerk
biedt. Daaraan hebben de door de wetgever in de
voorbereiding gezochte steun van experts en de
uitvoerige consultatieronden zeker bijgedragen. Voor
die vernieuwende aanpak verdient de wetgever alle
lof.
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