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De Flex-BV
bestaat niet
Sinds 1 oktober kan een BV opgericht worden zonder € 18.000. Het oprichten
van een BV in één dag is nu mogelijk. Daarnaast kunnen de statuten veel
ﬂexibeler worden ingericht. Dit biedt extra mogelijkheden om de rechten van
aandeelhouders helemaal aan te passen aan de wensen van de betrokkene.

W

el lijkt het erop dat een
bestuurder veel sneller
aansprakelijk is als er een
dividenduitkering wordt gedaan. Ik hoor
wel zeggen: “Ik ga niet over naar de
Flex-BV, ik blijf een gewone BV”. Helaas is er
geen keuzemogelijkheid, vanaf 1 oktober
is de nieuwe set regels van toepassing op
iedere BV.
Dat betekent dat bij iedere BV, een
bestuurder nu hoofdverantwoordelijk
is als gaat om het doen van uitkeringen
aan een aandeelhouder. Hier vallen niet
alleen dividenduitkeringen onder, maar
bijvoorbeeld ook een inbreng op aandelen
van een onderneming. In dat laatste geval
worden namelijk bijna altijd bepaalde
verplichtingen overgenomen.
Als het na zo’n uitkering mis gaat
met de BV is de bestuurder hoofdelijk
aansprakelijk. Dit is alleen anders indien
er geen oorzakelijk verband is of een
bestuurder kan aantonen dat hij alles heeft
gedaan om de uitkering tegen te houden.
Hoewel het nieuwe recht voor iedere BV
geldt, is het niet nodig dat iedere BV direct
de statuten wijzigt. Het is dan wel zo dat
bepaalde mogelijkheden van het nieuwe
recht dan niet benut kunnen worden.
Gemakkelijker inkopen van eigen aandelen
of het helpen bij de aankoop door anderen

van aandelen in het eigen kapitaal, is
namelijk in veel statuten beperkt.
We kunnen nu werken stemrechtloze of
winstrechtloze aandelen. Hierdoor kan
een ouder diens (jonge) kinderen in de BV
laten participeren, zonder dat de kinderen
het voor het zeggen krijgen. Een besparing
van erfbelasting is hierdoor mogelijk. Maar
ook het deelnemen van personeelsleden
die geen stemrecht moeten hebben is
nu zonder stichting administratiekantoor
mogelijk (certificering).
Door extra flexibiliteit is een
aandeelhoudersovereenkomst niet
altijd meer nodig. De statuten kunnen
nu bijvoorbeeld bepalen dat iedere
aandeelhouder een eigen bestuurder
mag benoemen. Ook is het mogelijk om
te bepalen dat iedere aandeelhouder
verplicht is te voorzien in een
financieringsbehoefte.
Een concurrentiebeding kan nu
opgenomen worden in de statuten.
Het nieuwe recht biedt ook besparingsmogelijkheden als het gaat om sociale
verzekeringspremies bij de statutair
directeuren die nu niet hun eigen ontslag
kunnen tegenhouden. Het is nu namelijk
mogelijk om zo’n directeur een bijzonder
aandeel te geven waarmee hij statutair zijn

eigen ontslag kan tegenhouden. Dit kan op
jaarbasis vele duizenden euro’s belasting
besparen.
Daarnaast kan het geplaatst kapitaal
fiscaal onbelast tot € 0,01 worden
terugbetaald. Bij een gemiddelde BV
betekent dit € 18.000 onbelast uit de BV
halen. De procedure tot terugbetaling is
veel eenvoudiger geworden. Het enige
wat nodig is, is een statutenwijziging. Bij
die statutenwijziging kunnen de statuten
dan ook weer aan het huidig recht worden
aangepast. U bent dan weer helemaal up
to date.
De keuze om wel of niet via een BV te gaan
ondernemen is voor velen een keuze die
gemaakt wordt op basis van fiscale wensen.
Wat dat betreft, is er niets veranderd.
Soms moet je je alleen afvragen of het
beschermen van privé vermogen niet
belangrijker is. Het risico van het verliezen
van het eigen huis of de erfenis van een
ouder weegt soms zwaarder.
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