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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief in 2012 van de 

praktijkgroep ondernemingsrecht van KienhuisHoving. 

Met deze nieuwsbrief willen wij u als cliënt regelmatig informeren 

over diverse actuele ondernemingsrechtelijke ontwikkelingen. Bij de 

inhoud ligt de nadruk op kort, bondig en informatief. Voor uitgebreid 

advies weet u ons te vinden.

Wilt u meer weten over onze praktijkgroep ondernemingsrecht, dan verwijzen wij u naar onze 

internetsite: www.kienhuishoving.nl., zie onder 'Diensten' en 'Ondernemingsrecht'. U treft daar 

ook onze eerder verschenen nieuwsbrieven aan.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van deze nieuwsbrief, neemt u dan 

contact op met onderstaande auteurs of met Adriaan de Buck (advocaat), 

adriaan.debuck@kienhuishoving.nl of Matthijs van Rozen, (notaris), 

matthijs.vanrozen@kienhuishoving.nl.

Invoering Flex B.V. per 1 oktober 2012 

De wetgever heeft gesproken: het wetsvoorstel Flex B.V. treedt op 1 oktober 2012 in werking ! 

Op 12 juni is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen, de inwerkingtreding is kort 

nadien afgekondigd.

Het wetsvoorstel brengt grote veranderingen voor alle B.V.’s, derhalve ook de bestaande. Er is 

straks nog maar één B.V. en dat is de Flex B.V. Bestaande B.V.’s zullen in het algemeen wel de 

statuten moeten aanpassen om een “Flex B.V.” te worden en zo van de vereenvoudigingen uit 

het wetsvoorstel te kunnen profiteren.

Wij noemen de meest in het oog springende veranderingen:

- afschaffing van het verplichte maatschappelijk kapitaal;

- afschaffing van het geplaatst kapitaal (€ 0,01 volstaat in plaats van € 18.000);

- afschaffing van de inbrengcontrole door bankverklaring en accountantsverklaring;

- aandelen zonder stemrecht of winstrecht worden mogelijk;

- een blokkeringsregeling voor de aandelenoverdracht is niet langer verplicht;

- certificaathouders kunnen vergaderrechten krijgen;

- besluitvorming buiten vergadering wordt verruimd;

- de vaststelling van de jaarrekening bij een “kleine” B.V. wordt eenvoudiger;

- de aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders bij (dividend)uitkeringen wordt 

verscherpt.

Vaak is gelijktijdig gesproken over het wetsvoorstel Bestuur en toezicht. Dit wetsvoorstel bevat 

onderwerpen als de one tier board, tegenstrijdig belang, evenredige verdeling van 
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commissariszetels tussen mannen en vrouwen en de beperking aantal toezichthoudende 

functies Dit wetsvoorstel treedt vooralsnog niet gelijktijdig, maar op een latere datum (mogelijk 1 

januari 2013) in werking.

Bij de nieuwe regels komt meteen de vraag op over de toepassing van bestaande regels en 

statuten. Deze belangrijke verbinding tussen “oud en nieuw” regelt het overgangsrecht, 

waarover in deze nieuwsbrief meer.

In voorgaande nieuwsbrieven hebben wij regelmatig bericht over de Flex B.V. Ook in deze 

versie treft u een bijdrage aan. Na de zomer zullen wij door middel van een extra nieuwsbrief u 

nogmaals over de Flex B.V. informeren. 

Adriaan de Buck, advocaat

adriaan.debuck@kienhuishoving.nl

Matthijs van Rozen, notaris

matthijs.vanrozen@kienhuishoving.nl

Wijziging regels bij aanbieding van effecten per 1 juli 2012

Op grond van de Wet financieel toezicht is het in beginsel verboden om effecten, zoals 

verhandelbare aandelen in NV’s en BV’s en obligaties, aan het publiek aan te bieden zonder 

een prospectus beschikbaar te stellen. Een prospectus moet alle gegevens bevatten die van 

belang zijn voor het vormen van een verantwoord oordeel over het vermogen, de financiële 

positie, het resultaat en de vooruitzichten van de uitgevende BV of NV, en de rechten en 

verplichtingen die aan de effecten zijn verbonden. De wet bevat (gelukkig) een aantal algemene 

vrijstellingen van en uitzonderingen op het verbod. Het is dus zaak om bij iedere aanbieding van 

effecten te toetsen of deze wellicht onder een van de uitzonderingen of vrijstellingen valt, 

waarmee ook de verplichting om een prospectus uit te geven vervalt. Per 1 juli 2012 zijn deze 

bepalingen aangepast als gevolg van de inwerkingtreding van verschillende Europese 

richtlijnen en verordeningen. Zo is bijvoorbeeld de reikwijdte van een van de uitzonderingen 

verruimd. Waar voorheen een uitzondering op de prospectusplicht gold wanneer aan minder 

dan 100 personen een aanbieding werd gedaan, geldt de uitzondering nu indien aan niet meer 

dan 150 personen wordt aangeboden. Daarnaast zijn ook de eisen die aan de inhoud van een 

prospectus worden gesteld aangepast. Enerzijds zijn de eisen aangescherpt, onder meer ten 

aanzien van de vorm en inhoud van de verplichte samenvattingen die in het prospectus moeten 

worden opgenomen. Anderzijds is een verlicht regime opgenomen voor kleine en middelgrote 

ondernemingen. Volgens de Prospectusrichtlijn worden daaronder verstaan ondernemingen die 

aan tenminste twee van de volgende drie voorwaarden voldoen: Minder dan 250 werknemers, 

een balanstotaal van maximaal € 43.000.000 en/of een jaarlijkse netto-omzet van niet meer dan 

€ 50.000.000. Een kleine en middelgrote ondernemingen moet bij de aanbieding van effecten 

nog steeds een prospectus publiceren, maar deze mag beperkter van inhoud zijn dan een 

prospectus van een onderneming die niet onder die definitie valt.

Wij geven u graag een nadere toelichting op het bovenstaande. U kunt voor uw vragen contact 

opnemen met

Diana Gunckel, advocaat

diana.gunckel@kienhuishoving.nl
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Geefwet

Op 1 januari 2012 zijn de op Prinsjesdag 2011 aangekondigde stimuleringsregels voor 

algemeen nut beogende instelling en (hierna te noemen: ANBI) culturele instellingen van kracht 

geworden. Deze stimuleringsregels zijn opgenomen in de Geefwet en het Belastingplan 2012. 

In de hoop het geefgedrag te stimuleren, wordt het doen van schenkingen en giften extra door 

de fiscus beloond.

Commerciële activiteiten van een ANBI

Om door de Belastingdienst aangemerkt te worden als ANBI dient het doel en de feitelijke 

werkzaamheden van de instelling een algemeen belang te dienen. ANBI’s zijn veelal kerkelijke, 

levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling, gedreven 

in de vorm van een stichting of vereniging. Sport- en personeelsverenigingen richten zich op het 

individu en kunnen derhalve niet worden aangemerkt als een ANBI. Tot 1 januari 2012 mochten 

ANBI’s slechts zeer beperkt commerciële activiteiten uitoefenen. Met komst van de Geefwet is

deze strenge regel enigszins verruimd en kunnen instelling door het organiseren van 

commerciële activiteiten eigen inkomsten generen mits zij voor minimaal 90% het algemene nut 

blijven nastreven.

Stichtingen en vereniging met een ANBI-status genieten een aantal fiscale voordelen. Een 

ANBI is bijvoorbeeld geen erfbelasting of schenkbelasting verschuldigd over ontvangen 

erfenissen en schenkingen die de instelling aanwendt voor het algemeen belang. Daarnaast 

mogen donateurs van een ANBI gedane giften aftrekken van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting. Het uitgangspunt van de ANBI-regeling is dat een instelling eerst 

wordt aangewezen als ANBI voordat deze gebruik kan maken van de bovenstaande 

belastingvoordelen. Indien de ANBI-aanvraag wordt afgewezen en er op voorhand schenkingen 

of giften zijn gedaan, is er alsnog schenk-, inkomsten- of vennootschapsbelasting verschuldigd. 

Culturele instellingen

Als een stichting of vereniging tevens een culturele instelling is, kan deze de status culturele 

ANBI krijgen. Culturele instellingen zijn onder andere instellingen die actief zijn in beeldende 

kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, 

letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Met de komst van de Geefwet levert een 

gift aan een culturele instelling ten opzichte van de reguliere ANBI een extra belastingvoordeel 

op in de inkomsten- en de vennootschapsbelasting. Een belastingplichtige in de 

inkomstenbelasting mag 1,25 keer het bedrag van de gift in mindering brengen tot een 

maximum van € 5.000,=. Vennootschapsbelastingplichtigen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag 

van de gift in aanmerking nemen, eveneens met een maximum van € 5.000,=. Deze multiplier 

kan voor het eerst in belastingaangifte 2012 worden verwerkt.

Integrale belastingplicht

Stichtingen en verenigingen zijn in beginsel vennootschapsbelastingplichtig indien en voor 

zover zij een onderneming drijven. Positieve opbrengsten uit het ondernemingsgedeelte kunnen 

zodoende niet verrekend worden met negatieve resultaten uit het niet-ondernemingsgedeelte. 

Met ingang van 1 januari 2012 kunnen culturele ANBI’s (en derhalve geen overige ANBI’s) niet 

overige opteren voor integrale belastingplicht zodat het verrekenen van ondernemingswinsten 

met niet-ondernemingsverliezen mogelijk wordt. Het verzoek tot integrale belastingplicht moet 

bij de inspecteur worden ingediend en na toekenning van de optie geldt deze voor een periode 

van minimaal 10 jaar.



Steunstichting SBBI

Sociaal belang behartigende instellingen (hierna te noemen: SBBI) zijn instellingen die 

activiteiten organiseren waaraan een grote maatschappelijke waarde wordt toegekend. 

Voorbeelden van SBBI's zijn onder andere zangkoren en dansgroepen, muziek- en 

harmonieverenigingen, sportclubs, speeltuinen etc. De nieuw in het leven geroepen 

steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter 

ondersteuning van een SBBI op het gebied van sport en muziek, zoals een jubileum. Voor 

donateurs van steunstichtingen SBBI geldt sinds 1 januari 2012 eveneens giftenaftrek. 

Eenmalige giften aan een steunstichting SBBI zijn vanaf die datum aftrekbaar voor de 

inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Indien u meer informatie wenst over het oprichten van een dergelijke stichting of vereniging, 

neemt u dan gerust contact met ons op.

Margot Trienen, kandidaat-notaris

margot.trienen@kienhuishoving.nl

Wat gaat er gebeuren met mijn BV?

Op 12 juni 2012 is bekend geworden dat per 1 oktober 2012 de Wet vereenvoudiging en 

flexibilisering bv-recht en de daarbij behorende Invoeringswet in werking zullen treden (‘Wet

Flex-BV’). De invoering van de Wet Flex-BV zal leiden tot ingrijpende veranderingen in het 

Nederlandse recht dat van toepassing is op de besloten vennootschap (‘BV’).

De Invoeringswet speelt, als onderdeel van de Wet Flex-BV, een belangrijke rol bij de komende 

veranderingen in het BV-recht. In de Invoeringswet wordt onder meer het overgangsrecht van 

het “oude” BV-recht naar het “nieuwe” BV-recht geregeld. Het overgangsrecht bestaat uit een 

algemeen deel en een specifiek deel. Hierna behandel ik een aantal aspecten van het 

algemene deel van het overgangsrecht en de daaraan verbonden consequenties voor de 

bestaande BV’s. Het specifieke deel van het overgangsrecht laat ik in deze bijdrage buiten 

beschouwing.

Onmiddellijke werking

De Wet Flex-BV treedt vanaf 1 oktober 2012 onmiddellijk in werking. Dit betekent dat de nieuwe 

en gewijzigde bepalingen van de Wet Flex-BV direct van toepassing zullen zijn. Belangrijk is om 

hierbij op te merken dat de onmiddellijke toepassing alleen geldt voor feiten en gebeurtenissen 

die plaatsvinden na 1 oktober 2012. Hieruit volgt dat indien er bijvoorbeeld besluitvorming heeft 

plaatsgevonden vóór 1 oktober 2012,  de wetswijzigingen daar in beginsel geen invloed op 

hebben. Besluiten van het bestuur of de algemene vergadering die vóór 1 oktober 2012 

rechtsgeldig tot stand zijn gekomen blijven daarna hun geldigheid behouden, ook als dat onder 

de Wet Flex-BV anders zou zijn. Omgekeerd geldt overigens niet zonder meer dat ongeldige 

besluiten door de wetswijzigingen per 1 oktober 2012 zouden worden “bekrachtigd”. Dit wordt 

van geval tot geval bekeken.

Gerechtelijke procedures

De inwerkingtreding van de Wet Flex-BV heeft in principe geen invloed op lopende gerechtelijke 

procedures. Dit betekent dat de Wet Flex-BV geen invloed heeft op de bevoegdheid van de 

rechter, de aard van het geding en de rechtsmiddelen in een lopende procedure. Partijen 

kunnen in de lopende procedure de rechter wel verzoeken dat zij hun stellingen en conclusies 

voor zover nodig mogen aanpassen aan het nieuwe recht van de Wet Flex-BV. Dit is van 

belang omdat een aantal kapitaalbeschermingsbepalingen vervallen. Een sprekend voorbeeld 

is de vernietigingsprocedure ex artikel 2:204c BW (Nachgründung). Op grond van dit artikel kan 
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een rechtshandeling welke strekt tot het verkrijgen van goederen, die een jaar voor de 

oprichting of nadien toebehoorden aan een oprichter of aandeelhouder, binnen twee jaar na de 

inschrijving van de BV in het handelsregister worden vernietigd.  

Stel, voor de inwerkingtreding van de Wet Flex BV is door de curator van een failliete BV een 

procedure gestart waarbij hij zich beroept op de Nachgründung. Onder de Wet Flex-BV komt 

deze vernietigingsprocedure te vervallen. De curator kan in dat geval verzoeken tot aanpassing 

van de stellingen en conclusies voor een andere grondslag. De procedure kan bijvoorbeeld 

worden gewijzigd in een Actio Pauliana of een procedure tot aansprakelijkheidsstelling van de 

statutair bestuurder van de failliete BV.

Schadevergoeding

Ook voor het instellen van een vordering tot schadevergoeding kan het voor een BV van belang 

zijn om te weten of het oude of het nieuwe recht van toepassing is. Bepalend is of de schade 

vóór of na 1 oktober 2012 is ontstaan.

Stel, de volgende situatie doet  zich voor: een BV heeft thans vóór 1 oktober 2012 dividend 

uitgekeerd, maar enige tijd na genoemde datum blijkt dat de BV niet meer kan voldoen aan 

haar betalingsverplichtingen jegens crediteuren. In dat geval is de nieuwe regeling van de Wet 

Flex-BV (leidend tot verscherpte bestuurdersaansprakelijkheid) hierop niet van toepassing. Het 

moment van ontstaan van de schade is namelijk in beginsel het moment van dividenduitkering 

door de BV aan haar aandeelhouder(s) en deze heeft voor 1 oktober 2012 plaatsgevonden.

Financiële steunverlening

Artikel 2:207c BW (het verbod van financiële steun) levert met name in de overnamepraktijk nog 

al eens problemen op. Overnames gaan vaak gepaard met garanties en 

financieringsarrangementen van allerlei aard. Wanneer de over te nemen BV daarbij zelf als 

financier, zekerheidsverschaffer of garantiegever betrokken is, moet telkens de vraag gesteld 

worden of het financieringsarrangement tot stand komt ‘met het oog op’ de verkrijging van 

aandelen in de vennootschap.

Dit probleem heeft de BV vanaf 1 oktober 2012  in beginsel niet meer. Een transactie die is 

verricht in strijd met het genoemde artikel 2:207c BW en daardoor nietig is, wordt onaantastbaar 

na invoering van de Wet Flex-BV. Maar let op! Als u in de statuten van de BV na 1 oktober 

2012 nog wel het financiering-/steunverbod handhaaft, dan blijft in dat geval de nietigheid van 

de transactie in stand en geldt het “oude” recht op grond van de niet gewijzigde statuten.

Resumerend

Enkele aspecten van het algemene overgangsrecht van de Wet Flex-BV zijn hier behandeld. De 

nieuwe wet leidt op een groot aantal punten tot veranderingen ten opzichte van het huidige BV-

recht. De invoering van de Wet Flex-BV brengt echter niet automatisch een wijziging van de 

strekking van bestaande statuten met zich. Een ‘juridische APK’ van uw statuten is daarom 

wenselijk. Verwijzingen naar oude wettelijke voorschriften en bepalingen kunnen onduidelijk, 

onjuist of belemmerend werken. Hierbij kunnen wij als advocaat of notaris beoordelen of 

bepalingen onder het nieuwe recht houdbaar zijn of eventueel ongewenste gevolgen hebben 

voor uw BV. 

Mark Huizenga, advocaat

mark.huizenga@kienhuishoving.nl
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Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsbrief Ondernemingsrecht, KienhuisHoving N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving 

geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).

© 2012 KienhuisHoving N.V.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier.
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