Wet flex-bv treedt op 1 oktober in werking
14 juni 2012
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 12 juni de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht
(“flex-bv”) en de bijbehorende invoeringswet aangenomen. Het Ministerie van Veiligheid en
Justitie meldt dat de wet op 1oktober 2012 in werking zal treden. Het Ministerie van
Veiligheid en Justitie heeft hierover een nieuwsbericht gepubliceerd:
Nieuwe kans voor startende ondernemer
De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie
aangenomen waardoor ondernemers met ingang van 1 oktober 2012 makkelijker een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) kunnen oprichten. Onnodige
belemmeringen zijn weggenomen. Sterke vereenvoudiging van de regels voor deze
rechtsvorm levert het bedrijfsleven veel voordelen op.
Het belangrijkste voordeel is de afschaffing van het minimumkapitaal van € 18.000 als
startkapitaal. Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem zelf kiezen welk bedrag zij bij de
oprichting van de bv inbrengen. Dit zal naar verwachting een gunstig effect hebben omdat het
voor kleinere en startende ondernemers makkelijker wordt om te kiezen voor een rechtsvorm
met beperkte aansprakelijkheid. Het maakt investeren in de onderneming aantrekkelijker. Ook
de verplichte blokkeringsregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng
in natura worden afgeschaft.
Voor ondernemers die een standaard BV willen oprichten, passen de statuten op één a4-tje.
Uitgebreide statutaire regelingen en juridische advisering zijn dan niet meer nodig. De grotere
vrijheid die ondernemers wordt geboden, blijkt vooral uit de ruimere mogelijkheden om in de
statuten af te wijken van bepalingen in de wet. Voorbeelden daarvan zijn de mogelijkheid dat
iedere aandeelhouder of groep aandeelhouders zijn eigen bestuurder benoemt, de uitgifte van
stemrechtloze aandelen en meer gelegenheid om besluitvorming buiten de algemene
vergadering te laten plaatsvinden.
De inwerkingtreding op 1 oktober biedt huidige en toekomstige ondernemers en andere
betrokkenen de gelegenheid om zich op de nieuwe wetgeving voor te bereiden. In het nieuwe
BV-recht zitten overigens geen verplichtingen waarop statuten onmiddellijk moeten worden
aangepast. De wet treedt niet in werking voor zover het de bepalingen betreft tot beperking
van het aantal commissarissen (een aanpassing van de Wet bestuur en toezicht, Stb. 2011,
275, die nog niet in werking is getreden).
Voor meer informatie verwijzen wij naar
(http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/31058).
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