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Maatwerk blijft geboden

“Een van de belangrijkste barrières,  het 
minimumkapitaal van 18.000 euro als 
startkapitaal is afgeschaft”, vertelt mr. 
Louis Palmen MBA, Bedrijfsadviseur 
Starterscentrum Kamer van Koophandel 
Limburg. “Voortaan kunnen onderne-
mers in het nieuwe systeem zelf kiezen 

welk bedrag zij bij de oprichting van de 
bv inbrengen en zelfs de inleg in buiten-
landse valuta is mogelijk. Verder beho-
ren de verplichte blokkeringregeling, de 
bankverklaring en de accountantsverkla-
ring bij inbreng in natura defi nitief tot 
het einde.” 

Estate-planning
Voor ondernemers die een standaard-bv 
willen oprichten, lijkt het, als de diverse 
berichten in de media gevolgd worden, of  
de statuten op één A4-tje passen. Uitge-
breide statutaire regelingen en juridische 
advisering zouden niet meer nodig zijn. 
“Niets is echter minder waar”, vervolgt 
hij. “Het gaat in de praktijk niet alleen 
om de rechtsvorm van een onderneming 
maar ook om de samenhang met onder-
werpen zoals ondernemingscontinuïteit, 
estate-planning, fi scale regelgeving en 
meer. De keuze voor een rechtsvorm 
blijft ook in de toekomst maatwerk met 
als belangrijkste vraagstukken: het risico 
voor aansprakelijkheid, commerciële 
wenselijkheid en fi scaal voordeligste re-
gelgeving.”

Vrijheid
De grotere vrijheid die ondernemers bij 
de bv wordt geboden, blijkt verder uit de 
ruimere mogelijkheden om in de statuten 
af te wijken van bepalingen in de wet. 
“Voorbeelden hiervan zijn de mogelijk-
heid van de uitgifte van stemrechtloze 
aandelen en meer gelegenheid om besluit-
vorming buiten de algemene vergadering 

Flex BV 

Met ingang van1 oktober 2012  
lijkt het makkelijker een beslo-
ten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid (BV) 
te kunnen oprichten. Makkelij-
ker wat betreft de oprichtings-
vereiste. De nieuwe wet heeft 
onnodige belemmeringen 
weggenomen en de regels 
voor deze rechtsvorm sterk 
vereenvoudigd.
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Arendse & Kon denkt mee met ondernemer
In de ogen van Arendse & Kon Accountants – Belastingadviseurs wordt 
het inspelen op de voortdurend wijzigende wet- en regelgeving in de 
nabije toekomst steeds belangrijker. De kunst is om dat te vertalen naar 
de dagelijkse praktijk. Zoals nu met de Flex BV die afgelopen 1 oktober 
van kracht is geworden. Laagdrempeligheid, een persoonlijke benade-
ring en het tonen van belangstelling zijn kenmerkend voor de aanpak 
van Arendse & Kon. Op dit moment gaat de advisering vaker over lasti-
ge dan over luxe problemen. 
“Onder onze klanten zijn bedrijven die fl oreren, maar ook die het moei-
lijk hebben”, schetst Hans Arendse, die samen met Harro Kon eigenaar 
is van het Meerkerkse accountantskantoor. Zijn antwoord op de crisis is 
duidelijk. “Het slechtste wat een ondernemer kan doen is bij de pakken 
neerzitten. Een goede manier om te overleven is innoveren en effi ciën-
ter ondernemen. Bij een goed ondernemingsplan, dat wordt onder-
steund door een accountant, is de bank ook nog best bereid om dat te 
fi nancieren.”
Informatie: www.arendsekon.nl
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te laten plaatsvinden.”
Maar deze versoepeling aan de voorkant 
(de oprichting en inrichting) heeft volgens 
Palmen  een keerzijde: de uitkeringstest 
en de balanstest. “Voor alle vormen van 
uitkeringen, inclusief het gebruikmaken 
van de bijvoorbeeld de fi scale deelne-
mingsvrijstelling, wordt de zogenoemde 
uitkeringstest ingevoerd. Het bestuur 
moet de uitkeringstest doen. Daarbij dient 
het bestuur te beoordelen of de bv als ge-
volg van de uitkering kan blijven voort-
gaan met het betalen van haar opeisbare 
schulden. Het bestuur dient daarbij mini-
maal 1 jaar vooruit te kijken. De bestuur-
ders riskeren persoonlijke aansprakelijk-
heid als al te lichtvaardig wordt 
ingestemd. Gaat de bv failliet, dan is de-
gene die de uitkering heeft ontvangen ver-
plicht tot terugbetaling indien hij ten tijde 
van de uitkering te kwader trouw was. En 
kwade trouw wordt al in de praktijk snel 

aangenomen: het niet juist doorvoeren 
van de uitkeringstest. Uit het gebruik van 
de terminologie ‘het bestuur’  mag niet 
worden afgeleid alsof deze nieuwe regels 
alleen gelden voor de grote bv’s. Niets is 
minder waar zelfs voor de kleinste bv, 
waarin maar één aandeelhouder is, vormt 
die ene aandeelhouder doorgaans ook het 
bestuur van de bv. 

Er wordt ook een beperkte balanstest in-
gevoerd. Uitkeringen van winst of ten 
laste van reserves zullen slechts mogelijk 
zijn indien en voor zover het eigen ver-
mogen van de bv groter is dan de wette-
lijke en statutaire reserves. Kortom: 
maatwerk blijft geboden.”
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Tips met het oog op de nieuwe fl ex-BV per oktober 2012
De advocaten van Folkers & Van der Made Advocaten te Gorinchem 
wensen ondernemers de volgende tip mee te geven met het oog op de 
Flex-B.V:
“Wilt u het kapitaal binnen uw onderneming uitbreiden, maar wilt u 
geen zeggenschap verliezen aangaande de zaken omtrent het beleid 
binnen uw onderneming? Met de nieuwe regelgeving is het mogelijk 
om stemrechtloze aandelen uit te geven. De nieuwe regelgeving maakt 
het mogelijk om de zeggenschap omtrent de gang van zaken binnen de 
onderneming beperkt te houden tot een selecte groep. Aandachtspunt 
hierbij is dat het niet mogelijk is om stemrechtloze aandelen tevens uit 
te sluiten van de winst of reserves van de onderneming.”
Informatie: www.fm-advocaten.nl


