
De Flex B.V. is er al over een maand .... 

 

Per 1 oktober 2012 is de Flex B.V. een feit. Wellicht al het nodige over gehoord c.q. gelezen. 

Ik zet voor u enkele belangrijke wijzigingen op een rijtje: 

 

(1) Oprichting eenvoudiger 

  

Er gelden voortaan minder eisen aan de oprichting van een B.V. Zo is er de afschaffing van de 

verplichte € 18.000 aan oprichtingskapitaal. De financiële drempel om een B.V. te starten 

neemt daarmee af.  

 

(2) Crediteuren beter beschermd 

 

Ter bescherming van crediteuren, wordt onder de nieuwe Flex B.V. wetgeving een 

zogenoemde "dividend-uitkeringstest" ingevoerd per 1 oktober 2012. Kort gezegd: géén 

dividend uitkeren als uw bedrijf de schulden niet kan betalen. Bij onzorgvuldig handelende 

bestuurders / aandeelhouders (wanbeleid) kunnen alsdan aansprakelijkheden (in privé) op de 

vat vallen. Wees gewaarschuwd.  

 

(3) Inrichtingsvrijheid 

 

Stemloze of winstrechtloze aandelen worden voortaan mogelijk. Dat kan dus interessant zijn 

voor geldschieters voor uw bedrijf. Een en ander zou hen over de streep kunnen trekken; 

evenwel zonder dat deze geldverstrekkers opeens de dienst gaan uitmaken binnen uw bedrijf. 

Ondernemers krijgen onder de nieuwe wet de vrijheid om de statuten naar eigen inzicht in te 

richten. 

 

(4) Meer mogelijkheden besluitvorming 

 

Er kan voortaan door aandeelhouders makkelijker buiten de formele algemene vergadering 

van aandeelhouders om besluiten worden genomen. 

 

(5) Afschaffing verplichte blokkeringsregeling 

 

Er komt ruimte om aandelenoverdracht wel / niet te beperken. 

 

(6) Verbeterde / versnelde geschillenregeling 

 

Mogelijkheden voor het tussentijds hoger beroep worden ingeperkt. 

 

Kortom: de "Wet vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht" biedt u wellicht weer nieuwe 

/ interessante perspectieven richting het jaareinde. Overleg altijd met uw team van accountant, 

fiscalist en notaris, wat in uw situatie opportuun is. 

 

Het wordt op het eerste gezicht makkelijker om een B.V. op te richten vanaf 1 oktober 2012, 

maar het is absoluut niet een automatisme dat een B.V. structuur meteen ook voor u het meest 

gewenst is. Met de fiscale bril op, moet absoluut ook een en ander bekeken worden. Ieder 

geval is weer totaal anders. Dat vereist dus maatwerk in advisering. Veel wijsheid ! 
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