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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief in 2012 van de praktijkgroep 

ondernemingsrecht van KienhuisHoving, geheel gewijd aan de Flex-

BV.

Inleiding

Vandaag is het zover: de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van 

het BV-recht treedt in werking.

De wet kan aanleiding geven tot diverse vragen. Wat gebeurt er met mijn bestaande BV?  Wat 

zijn de nieuwe spelregels met betrekking tot de uitkering van dividend? Verandert de 

verantwoordelijkheid van het bestuur daarbij? Welke eisen stelt de nieuwe regelgeving aan het 

kapitaal van de vennootschap? Moet er nog steeds een ‘bankverklaring’ komen bij de oprichting 

van een BV? Heeft de accountant nog een rol wanneer door ‘inbreng in natura’ wordt gestort op 

de aandelen? Wordt het ook mogelijk aandelen zonder stemrecht, of zonder winstrecht uit te 

geven? Wijzigen de rechten voor certificaathouders? 

Er verandert veel, het wordt zeker ‘flexibeler’, maar of het ook eenvoudiger wordt…

De laatste tijd is er al veel gezegd en geschreven over de ‘Flex-BV’. Toch denken wij u een 

plezier te doen door in dit themanummer van onze nieuwsbrief de belangrijkste wijzigingen nog 

eens overzichtelijk op een rij te zetten. Vier aspecten komen aan de orde, achtereenvolgens 

‘Oprichting en Kapitaal’, ‘Aandelen en Aandeelhouderschap’, ‘Uitkeringen’ en ‘Bestuur’. Per 

hoofdstuk wordt het oude BV-recht vergeleken met de Flex-BV. Ten slotte komt het belangrijke 

‘Overgangsrecht’ aan de orde.

Afhankelijk van uw specifieke omstandigheden is het wenselijk en in sommige gevallen 

noodzakelijk om bestaande statuten van een BV op de nieuwe regelingen van de Flex-BV aan 

te passen.

KienhuisHoving NV is u graag behulpzaam bij de beoordeling of in uw specifieke 

omstandigheden een aanpassing van de bestaande statuten van een BV aan de nieuwe 

regelgeving gewenst of noodzakelijk is.

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 Matthijs van Rozen, (notaris), 

matthijs.vanrozen@kienhuishoving.nl of Rudolph Snethlage (advocaat), 

snethlage@kienhuishoving.nl.

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=347114691A7463606C0E656E70741E610804667A1C15747C6F657970010C7C7E0D780D1C612F&gegevens_rg=3405651D120313636F0E6D6B05021E610C75157A1C6173026F650076007F7A7B087E776A612F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.kienhuishoving.nl/
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Kapitaal

De regels over de kapitaal- en crediteurenbescherming worden ingrijpend gewijzigd. De oude 

regels over (onder meer) het vormen en behouden van aandelenkapitaal als garantievermogen 

(minimaal € 18.000,=) verdwijnen. In plaats hiervan verkrijgt het bestuur een grotere 

verantwoordelijkheid.

Oprichting

Eén van de meest in het oog springende vernieuwingen is het afschaffen van het 

minimumkapitaal (€ 18.000,=) bij oprichting. Niet langer is benodigd:

- een bankverklaring indien de aandelen in geld worden volgestort;

- een accountantsverklaring indien de aandelen door inbreng in natura worden volgestort. 

De volstortingsplicht zelf blijft wel bestaan.

Bij volstorting van aandelen in natura blijft een beschrijving wel vereist. Of de waarde die de 

beschrijving weergeeft reëel is en volstaat voor de volstorting van de aandelen, staat geheel ter 

beoordeling van de oprichters. Indien na oprichting nieuwe aandelen worden uitgegeven en 

worden volgestort in natura, komt deze rol toe aan de bestuurders.

Eenvoudiger starten

Met name voor vennootschappen die niet direct deelnemen aan het economisch verkeer zijn 

deze regels prettig. Holdings en pensioenvennootschappen kunnen worden opgericht zonder 

dat het verplichte minimumkapitaal dient te worden gestort. Ook kleine en startende 

ondernemers kunnen eerder geneigd zijn te kiezen voor een BV. Daarnaast vervallen de 

formaliteiten omtrent de stortingsplicht.

Aansprakelijkheid bestuurders. Volstorting aandelen

Voorheen gold dat bestuurders hoofdelijk aansprakelijk waren voor alle verrichte 

rechtshandelingen voordat het minimumkapitaal en ten minste een vierde gedeelte van het 

overige geplaatst kapitaal was gestort. Deze aansprakelijkheid verdwijnt na 1 oktober omdat het 

minimumkapitaal niet meer geldt. Men kan nu bedingen dat de aandelen pas hoeven te worden 

volgestort na een bepaalde tijd of op verzoek van de vennootschap. Wel blijft de hoofdelijke 

aansprakelijkheid bestaan voor rechtshandelingen verricht na oprichting maar voor de opgave 

ter inschrijving van de vennootschap in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Kapitaalvermindering: oude en nieuwe procedure

Door het afschaffen van het minimumkapitaal zullen bestaande vennootschappen het 

geplaatste aandelenkapitaal (dikwijls € 18.000,=) wellicht willen verlagen (bijvoorbeeld naar 

€ 1,=). Onder het oude recht vereiste een kapitaalvermindering een aandeelhoudersbesluit, 

deponering bij de Kamer van Koophandel, publicatie in een landelijk verspreid dagblad en - na 

twee maanden - een verklaring van non-verzet van de rechtbank.

De nieuwe wetgeving vereenvoudigt deze procedure en schaft de formele stappen af. Het 

besluit tot kapitaalvermindering wordt nu direct van kracht, waarna (bij verlaging van de 

nominale waarde van de aandelen) de notariële akte van statutenwijziging kan worden 

getekend.

Kapitaalvermindering: verantwoordelijkheid bestuurders

Voor het besluit tot kapitaalvermindering geldt voortaan dezelfde toets als voor het doen van 

winstuitkeringen onder het nieuwe recht! Het is aldus aan het bestuur om te beoordelen of het 

besluit tot kapitaalvermindering verantwoord kan worden uitgevoerd. Zo mag het bestuur de 

uitkering niet goedkeuren indien voorzienbaar is dat de vennootschap niet zal kunnen blijven



voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Handelt het bestuur in strijd met de 

uitkeringstest, dan zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort!

Overige wijzigingen

- De nominale waarde van aandelen mag in buitenlandse valuta worden aangeduid.

- Het maatschappelijk kapitaal hoeft niet langer verplicht in de statuten te worden 

opgenomen.

- Diverse beperkingen en verboden vervallen bij het verstrekken van leningen, het 

verstrekken van koersgaranties en het verlenen van zekerheden met het oog op het 

nemen van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de vennootschap (waaronder het 

financial assistance verbod en de nachgründung). Ook dit wordt weer de 

verantwoordelijkheid van het bestuur.

Frank Röben, kandidaat-notaris

frank.roben@kienhuishoving.nl

Margot Trienen, kandidaat-notaris

margot.trienen@kienhuishoving.nl

Aandelen, aandeelhouders en de vergadering van aandeelhouders

De Wet Flex-BV heeft eveneens gevolgen voor aandelen, aandeelhouders en de vergadering 

van aandeelhouders. De wet is flexibeler en biedt ruimte voor aandeelhouderschap op maat. De 

mogelijkheden zijn echter niet onbegrensd en niet in iedere situatie even wenselijk.

Aandelen

Voorheen had een aandeel altijd stem- én winstrecht. Vanaf 1 oktober 2012 zijn stemrechtloze 

aandelen en aandelen zonder winstrecht of met een beperkt winstrecht mogelijk. Door de 

mogelijkheid van stemrechtloze aandelen is certificering niet in alle gevallen meer 

noodzakelijk. Er bestaan wel belangrijke verschillen tussen certificaathouders en houders van 

aandelen zonder stemrecht. Het kan in sommige gevallen namelijk wenselijker zijn om te 

kiezen voor certificering dan het uitgeven van stemrechtloze aandelen  of andersom. Denk 

bijvoorbeeld aan participatie door werknemers. Het is niet altijd wenselijk dat een werknemer 

recht heeft op inzage in de jaarstukken en het bijwonen van de vergadering van 

aandeelhouders. Hetgeen het geval zal zijn bij het uitgeven van stemrechtloze aandelen aan 

werknemers en niet bij het verstrekken van certificaten zonder vergaderrecht. Overigens is het 

niet mogelijk om aandelen uit te geven die geen stemrecht en ook geen winstrecht kennen. 

Vereist is dat er altijd één aandeel met stemrecht bestaat dat gehouden wordt door een ander 

dan de BV zelf of haar dochtermaatschappijen.

Ook bestaat de mogelijkheid om aandelen van een bepaalde soort of aanduiding uit te geven. 

De vergadering van houders van deze aandelen van een bepaalde soort of aanduiding vormen 

een afzonderlijk orgaan van de vennootschap. In de statuten kunnen aan de vergadering van 

aandelen van een bepaalde soort of aanduiding bijzondere rechten worden toegekend, 

bijvoorbeeld het recht om een bestuurder te benoemen.

Aandeelhouders

Op het gebied van de overdraagbaarheid van aandelen en de verplichtingen van 

aandeelhouders is eveneens het één en ander veranderd. Het is niet langer verplicht om een 

blokkeringsregeling op te nemen in de statuten. Daarnaast kan in de statuten de 

overdraagbaarheid van de aandelen voor een bepaalde termijn uitgesloten worden. Ook 
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kunnen in de statuten aanvullende verplichtingen - die voorheen vaak in een 

aandeelhoudersovereenkomst werden opgenomen - worden gekoppeld aan het 

aandeelhouderschap, bijvoorbeeld een aanbiedingsplicht in bepaalde gevallen, een plicht tot 

bijstorting, een verplichting om leningen te verstrekken, goederen of diensten te verlenen of een 

non-concurrentiebeding. Een aandeelhoudersovereenkomst is net als de certificering niet meer 

pure noodzaak, maar een mogelijkheid. Hier geldt eveneens dat het in sommige gevallen 

wenselijker is om toch een aandeelhoudersovereenkomst aan te gaan in plaats van het 

opnemen van de aanvullende verplichtingen in de statuten. Denk hierbij vooral aan de 

vertrouwelijkheid van bepaalde afspraken. Als sanctie voor het niet nakomen van de 

aanvullende verplichtingen kan in de statuten worden bepaald dat het stemrecht, het recht op 

uitkeringen en/of het vergaderrecht wordt opgeschort.

Indien bij een statutenwijziging dergelijke aanvullende verplichtingen worden opgelegd, gelden 

deze aanvullende verplichtingen alleen voor de aandeelhouders die daarmee hebben 

ingestemd. Deze verplichtingen gelden dus niet voor de tegenstemmende aandeelhouder. De 

opvolgende aandeelhouder is in beginsel wel gebonden aan deze aanvullende verplichtingen. 

Dit is alleen anders indien de tegenstemmende aandeelhouder door de nieuw opgelegde 

aanvullende verplichtingen zijn aandelen onmogelijk of uiterst bezwaarlijk kan overdragen. In 

deze situatie dient de vennootschap een gegadigde aan te wijzen. Is dat niet mogelijk, dan zijn 

de aandelen overdraagbaar zonder dat de opvolgende aandeelhouder gebonden is aan deze 

aanvullende verplichtingen.

Vergadering van aandeelhouders

De bijeenroeping en de besluitvorming van de algemene vergadering is eveneens flexibeler 

geworden. Vanaf 1 oktober kan 1% (voorheen 10%) van de aandeelhouders een verzoek tot 

het bijeenroepen van een vergadering indienen. Daarnaast is de oproepingstermijn van een 

algemene vergadering verkort van 15 naar 8 dagen, is de oproeping van de algemene 

vergadering per e-mail mogelijk en kan de algemene vergadering in het buitenland worden 

gehouden (dit laatste kan wel fiscale consequenties hebben). Bovendien hoeven besluiten 

buiten de vergadering niet meer met unanimiteit te worden genomen. Vereist is dat alle 

vergadergerechtigden met deze besluitvorming instemmen. De daadwerkelijke stemming dient 

schriftelijk plaats te vinden en vooraf dienen de bestuurders en eventueel commissarissen in de 

gelegenheid te zijn gesteld om advies uit te brengen.

Kortom, de Wet Flex-BV leidt tot flexibiliteit en biedt kansen om het aandeelhouderschap op 

maat te maken. Indien u hier gebruik van wenst te maken, is de kans groot dat de statuten van 

de BV dienen te worden aangepast.

Rianne Hottinga, advocaat

rianne.hottinga@kienhuishoving.nl

Uitkeringen aan aandeelhouders

De wet introduceert een nieuwe norm aan de hand waarvan beoordeeld moet worden of een 

BV een uitkering van winst (dividend) aan haar aandeelhouders mag doen. Onder het oude 

recht mocht winst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd voor zover het eigen vermogen 

groter was dan het gestorte en opgevraagde kapitaal, vermeerderd met de wettelijke en 

statutaire reserves. Mocht blijken dat in strijd met deze bepaling een uitkering was gedaan, dan 

waren de aandeelhouders verplicht om het ontvangen dividend terug te betalen aan de 

vennootschap. Deze verplichting gold ongeacht of de aandeelhouders nu wel of niet wisten van 

het ongeoorloofde karakter van de uitkering. Dat alles is nu anders.
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Een BV mag in beginsel een uitkering aan aandeelhouders doen, indien het eigen vermogen 

groter is dan de reserves die volgens de wet en statuten door de BV moeten worden 

aangehouden. Het gestorte en opgevraagde kapitaal maakt dus geen onderdeel meer uit van 

de berekening. Als blijkt dat het eigen vermogen groter is dan de aan te houden reserves, is 

vervolgens de algemene vergadering bevoegd om te bepalen dat het positieve verschil aan de 

aandeelhouders uitgekeerd moet worden. Dit is echter geen onvoorwaardelijke bevoegdheid. 

Aan het besluit van de algemene vergadering mag pas uitvoering worden gegeven nadat het 

bestuur van de BV hiermee heeft ingestemd. Deze instemming mag het bestuur echter niet 

verlenen indien het bestuur weet of redelijkerwijs kan voorzien dat de BV na de uitkering van 

dividend aan de aandeelhouders niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare 

schulden. Het bestuur zal dus voordat zij haar instemming kan verlenen een uitkeringstest 

moeten uitvoeren. De praktijk zal moeten uitwijzen hoe aan deze nieuwe uitkeringstest invulling 

moet worden geven. Een aantal deskundigen heeft voorgesteld om de uitkeringstoets uit twee 

stappen te laten bestaan: De continuïteitsveronderstelling en een indicatie van het maximaal uit 

te keren dividendbedrag. Bij de continuïteitsveronderstelling beoordeelt het bestuur of er feiten 

of omstandigheden zijn die aanleiding geven tot twijfel over de continuïteit van de onderneming 

gedurende de komende 12 maanden. Indien aan de continuïteitsveronderstelling is voldaan, 

kan het bestuur bepalen wat op grond van de bestaande liquiditeitspositie de maximale 

uitkeringsruimte zal zijn. Daarbij zal dan naar de cijfers als blijken uit de boekhouding worden 

gekeken, maar zullen ook onzekere factoren en toekomstverwachtingen die niet uit de 

financiële administratie blijken moeten worden meegewogen.

Het is van groot belang dat het bestuur deze uitkeringstest zorgvuldig uitvoert en documenteert. 

Blijkt namelijk na de uitkering van dividend dat de BV niet aan haar opeisbare verplichtingen 

kan voldoen, en kan worden bewezen dat het bestuur dit ten tijde van de uitkering van het 

dividend wist of redelijkerwijs had moeten voorzien, dan is iedere bestuurder aansprakelijk voor 

het door de dividenduitkering ontstane tekort. Alleen een bestuurder die kan bewijzen dat (i) het 

niet aan hem is te wijten dat de BV de uitkering heeft gedaan, en (ii) hij niet nalatig is geweest in 

het treffen van maatregelen om de gevolgen van de uikering van dividend af te wenden, kan 

deze aansprakelijkheid afwenden. Daarnaast zijn ook de aandeelhouders die de 

dividenduitkering ontvingen verplicht tot terugbetaling van het ontvangen dividend aan de BV, 

maar alleen indien de aandeelhouders op het moment van uitkering wisten of redelijkerwijs 

hadden kunnen voorzien dat de BV na de uitkering niet kon voortgaan met de betaling van haar 

opeisbare schulden. Indien het bedrag van de uitkering al door de bestuurders van de BV was 

vergoed, dan moeten de aandeelhouders het dividend terugbetalen aan de bestuurders in 

plaats van de BV.

Volledigheidshalve merken wij nog op dat de regels met betrekking tot de uitkeringstest en 

eventuele aansprakelijkheden van bestuur en aandeelhouders ook van toepassing zijn ingeval 

sprake is van een inkoop van aandelen door, of vermindering van het geplaatste kapitaal van, 

de BV. Bij de NV blijft de wettelijke regeling overigens vooralsnog ongewijzigd.

Diana Gunckel, advocaat

diana.gunckel@kienhuishoving.nl

It takes two to tango: Wet Flex BV en Wet Bestuur & Toezicht

Wie dacht dat hij of zij na 1 oktober 2012 rustig kon wennen aan deze nieuwe bv-wetgeving 

heeft het mis. Per 1 januari 2013 zal (vermoedelijk) de Wet Bestuur & Toezicht in werking 
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treden, waarmee het BV-recht verder wordt geflexibiliseerd. Twee voor de praktijk belangrijke 

wijzigingen zullen hierna kort worden besproken.

‘One tier board’

De huidige Nederlandse wetgeving gaat uit van een zogeheten two tier-bestuursmodel dat 

uitgaat van een bestuur en een raad van commissarissen die toezicht houdt op het bestuur. 

Naast dit two tier-bestuursmodel is het vanaf 1 januari ook mogelijk om te kiezen voor het one 

tier-bestuursmodel, waarbij het bestuur bestaat uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders 

en een raad van commissarissen ontbreekt. Met de invoering van het one tier-model wordt 

aansluiting gezocht bij met name Angelsaksische rechtssystemen.

Het one tier-bestuursmodel kan alleen worden toegepast indien de statuten hierin voorzien. Om 

over te stappen naar het one tier-model is een statutenwijziging dus vereist. De uitwerking van 

dit bestuursmodel, zoals bijvoorbeeld een taakverdeling binnen het bestuur, kan nader worden 

uitgewerkt in een bestuursreglement of bestuursbesluit. Door deze constructie zijn de niet-

uitvoerende bestuurders veel meer dan commissarissen betrokken bij het bestuur van de 

vennootschap en nemen deel aan de besluitvorming van het bestuur. De voorzitter is een niet-

uitvoerende bestuurder. Daarnaast zou het one tier-model ook een uitkomst kunnen bieden in 

het kader van de bedrijfsopvolging wanneer plaats wordt gemaakt voor de nieuwe garde, maar 

de oude garde graag nog een vinger aan de pols wil houden. De aansprakelijkheid is voor alle 

bestuurders in het one tier-model in beginsel gelijk.

Nieuwe tegenstrijdig belang-regeling

Met de invoering van de Wet Bestuur & Toezicht gaat ook de huidige tegenstrijdig belang-

regeling op de schop. Waar de huidige regeling tot gevolg heeft dat een bestuurder die een 

tegenstrijdig belang heeft met het belang van de vennootschap, de vennootschap niet langer 

kan en mag vertegenwoordigen, blijft deze bestuurder onder de nieuwe regeling desalniettemin 

extern bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Vanaf 1 januari mag een bestuurder 

met een conflicterend belang niet langer deelnemen aan de interne beraadslaging en 

besluitvorming over dat onderwerp. Als daardoor geen bestuursbesluit genomen kan worden, is 

de algemene vergadering daartoe bevoegd. De mogelijkheid bestaat om hier in de statuten van 

af te wijken. Bij niet-naleving kan het besluit waar de bestuurder is betrokken door een ieder die 

hier een redelijk belang bij heeft worden vernietigd en kan zelfs een persoonlijke 

aansprakelijkheid wegens onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder tot gevolg hebben.

Tezamen met de Wet Flex-BV biedt de Wet Bestuur & Toezicht een grotere vrijheid bij de 

inrichting van de BV. Om deze mogelijkheden te kunnen benutten spelen statuten, nog meer 

dan voorheen, een belangrijke rol.

Karlijn Vreemann, advocaat

karlijn.vreemann@kienhuishoving.nl

Overgangsregeling  Flex-BV

De Wet Flex-BV vereenvoudigt de regels voor de besloten vennootschap en biedt een grote 

vrijheid voor inrichting van de statuten. De Invoeringswet speelt, als onderdeel van de Wet Flex-

BV, een belangrijke rol bij de veranderingen in het BV-recht. In de Invoeringswet worden een 

aantal aanvullende onderwerpen geregeld. Hierbij valt te denken aan het zogenoemde 

overgangsrecht voor de wettelijke bepalingen die zijn veranderd, maar ook de fiscale gevolgen 

van de wetgeving.
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De Wet Flex-BV treedt op 1 oktober 2012 onmiddellijk in werking. Dit betekent dat de nieuwe en 

gewijzigde bepalingen van de Wet Flex-BV vanaf heden van toepassing zullen zijn. De 

invoering heeft in beginsel geen wijziging in bestaande rechten tot gevolg. Ter illustratie wijs ik 

op de rechtsregels die van toepassing zijn op het uitkeren van dividend aan aandeelhouders. 

Onder het oude bv-recht mocht een bv overgaan tot het uitkeren van dividend als het eigen 

vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde kapitaal vermeerderd met de wettelijke en 

statutaire reserves (gebonden vermogen). Dit is de welbekende balanstest. Vanaf 1 oktober 

2012 geldt er een nieuwe uitkeringstest. De nieuwe uitkeringstest is in deze nieuwsbrief al 

besproken. Stel dat de dividenduitkering vóór 1 oktober 2012 te hoog was. De vennootschap 

kan dit dan terugvorderen op grond van onverschuldigde betaling, zelfs in het geval als de 

bovenmatige uitkering onder de nieuwe uitkeringstest (dus na 1 oktober 2012) wel zou zijn 

toegestaan. 

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 eventueel hoger beroep of cassatie.

Invoering van de Wet Flex-BV dwingt in beginsel niet tot statutenwijziging. Dat neemt echter 

niet weg dat het in de praktijk wenslijk zal blijken om op korte termijn over te gaan tot 

statutenwijziging. Om te kunnen profiteren van de versoepelingen die de Wet Flex-BV biedt, is 

voor bestaande BV’s een statuten wijziging namelijk nodig. Ook dient u alert te zijn bij de 

eerstvolgende statutenwijziging. Een aantal aanvullende wijzigingen zijn dan namelijk door de 

wet verplicht gesteld. Voor BV’s waarvan de statuten voorzien in een raad van commissarissen 

dienen in de statuten bij de eerstvolgende statutenwijziging voorschriften te worden opgenomen 

omtrent de wijze waarop in de uitoefening van taken en bevoegdheden wordt voorzien in geval 

van ontstentenis en belet van een of meer commissarissen. Ook dient de BV bij de 

eerstvolgende statutenwijziging vergaderrechten te verbinden aan houders van certificaten en 

binnen één jaar na inwerkingtreding (1 oktober 2013) in het aandeelhoudersregister de namen 

en adressen op te nemen van houders van deze certificaten.

De Wet Flex-BV bevat ingrijpende wijzigingen van het Nederlandse vennootschapsrecht. De 

Invoeringswet probeert de overgang van de wijzigingen soepel te laten verlopen. Of dit in 

praktijk ook zal gebeuren, is nog maar de vraag. Wij zullen u de komende tijd op de hoogte 

houden over de ontwikkelingen van de Wet Flex-BV in de praktijk.

Mark Huizenga, advocaat

mark.huizenga@kienhuishoving.nl

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”). 

mailto:mark.huizenga@kienhuishoving.nl
http://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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