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Flex-BV: de gevolgen voor de
accountant
Het nieuwe BV-recht maakt de regels voor de BV's een-

Wat zijn de opvallende wijzigingen voor

voudiger en flexibeler. Nadrukkelijk eenvoudiger en flexi-

de accountant?

beler voor rechtspersonen die een deelneming hebben in 1

Afgeschaft is het verplicht geplaatst minimum aandelenkapi-

of meerdere BV's. Eenvoudiger, doordat er nu minder

taal van 18.000 euro per BV, de bankverklaring, de accoun-

regels zijn voor de oprichting. En flexibeler, doordat de

tantsverklaring bij inbreng anders dan in geld en de blokke-

statuten meer naar eigen inzicht kunnen worden inge-

ringsregeling. De blokkeringsregeling bepaalt dat bij een voor-

richt. Door het vervallen van een aantal oprichtingseisen

nemen tot verkoop van aandelen de aandeelhouder toestem-

is de oprichting van een besloten vennootschap (mogelijk)

ming van zijn medeaandeelhouders nodig heeft, of de aande-

ook goedkoper geworden. De aandeelhouders krijgen

len eerst moet aanbieden aan zijn medeaandeelhouders.

meer vrijheid om hun besloten vennootschap naar eigen

Nieuw is dat de aansprakelijkheid van bestuurders en aan-

behoefte vorm te geven. Inmiddels worden de effecten

deelhouders groter wordt door de invoering van de verplich-

duidelijk als gevolg van de nieuwe wet. Sommige gevol-

te uitkeringstoets, bestaande uit de balanstest en de uitke-

gen zijn onbedoeld: zo blijkt de deponeringstermijn in

ringstest. Nieuw is ook de mogelijkheid om stemrechtloze

sommige gevallen 2 maanden korter. De uitkeringstoets,

en winstrechtioze aandelen uit te geven en de grotere vrij-

bestaande uit de balanstest en de uitkeringstest, vergroot

heid om de statuten naar eigen inzicht van de aandeelhou-

de aansprakelijkheid van de bestuurder en aandeelhouder.

ders in te richten.

Welke rol krijgt de accountant hierin?
Er komt niet zoiets als een nieuwe BV. De BV blijft een besloCIVIEL EN PUBLIEK

ten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met een
in aandelen verdeeld kapitaal waarbij de aandelen op naam

De accountant is de deskundige op het gebied van externe

staan. De wet noodzaakt niet tot aanpassing van de statu-

verslaggeving. Het nieuwe BV-recht biedt de mogelijkheid om

ten van de huidige BV's van vóór 1 oktober 2012. Wel is het zo

aandelen te hebben zonder stemrecht. Heeft dit gevolgen

dat, als men gebruik wil maken van de flexibilisering van het

voor de beoordeling of er sprake is van een deelneming, doch-

BV-recht, een statutenwijziging noodzakelijk is.

ter of groepsmaatschappij? De introductie van stemrechtloze

Het minimum geplaatst aandelenkapitaal van 18.000 euro

en winstrechtioze aandelen leidt ertoe, dat bij de bepaling

moest zekerheid bieden aan de crediteuren. Omdat bijvoor-

van groepsrelatie keuzes gemaakt moeten worden: behoort

beeld het bedrag vaak werd besteed aan vaste activa was in de

een vennootschap wel of niet tot de groep? Heeft dit vervol-

praktijk geen sprake van zekerheid. Voor de kapitaalbescher-

gens consequenties voor wel of niet consolideren?

ming resteren nu de verslaggevingseisen die worden gesteld

Wettelijke reserves, zoals het minimumkapitaal, steunfinan-

nen het gevolg zijn van de balanstest. Daarover later meer.

aan bijvoorbeeld de vorming van wettelijk reserves. Deze kunciering en euro-omzettingreserve verdwijnen. De regelgeving
stelt een wettelijke reserve verplicht bij waardering van een

De afschaffing van het minimum geplaatst aandelenkapitaal

deelneming tegen netto vermogenswaarde, bij een deelne-

van 18.000 euro maakt ook de bankverklaring overbodig.

ming met beperkingen om winsten uit te keren. Wordt deze

Door de bankverklaring kon de notaris zien dat op enig

wettelijke reserve vaker opgenomen door de uitkeringstoets?

moment 18.000 euro aan geld stond op een bankrekening ten
name van de BV. Bij een inbreng anders dan in geld maakte de
accountant hiervan een verklaring op, waarbij hij aangaf dat
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de waarde van de goederen ten minste 18.000 euro bedroeg.

vakdirecteur Accountancy bij Flynth

Deze verklaring is vanwege de vereenvoudiging afgeschaft.

Als de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan

geld wordt overeengekomen, maken de oprichters nog wel

met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de

een inbrengbeschrijving op van hetgeen wordt ingebracht,

bestuurders — die dat op het moment van de uitkering wis-

met vermelding van de daaraan toegekende waarde en van

ten of redelijkerwijs behoorden te weten — hoofdelijk aan-

de toegepaste waarderingsmethoden. In de praktijk zal hier-

sprakelijk. Tegenbewijs is hierbij mogelijk.

bij regelmatig de accountant gevraagd worden om de

De bestuurder zal dus op het moment van uitkering een test

beschrijving op te stellen. Hierbij mag van de accountant

moeten doen om te bepalen of de vennootschap na de uit-

een kritische rol worden verwacht, waarbij in beginsel de

kering kan voortgaan met het betalen van haar verplichtin-

algemene bepalingen uit de VGC (Verordening gedragscode)

gen. De uitkeringsruimte wordt ook begrensd door de sta-

van toepassing zijn.

tutaire bepalingen en hetgeen is overeengekomen in de

De oprichting van de BV loopt nog steeds via de notaris. Ver-

aandeelhoudersovereenkomst. Advies voor de accountant:

plicht is een notariële oprichtingsakte met statuten. Een

wijs de bestuurders op die aansprakelijkheid.
De uitkeringsruimte wordt dus begrensd door ten eerste de
vermogens- of balanstest. Het totaal van de reserves ver-

taling van loon bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Advise-

minderd met de wettelijke en statutaire reserves voor zover

ring hierover is werk voor een accountant.

deze niet negatief is. Ten tweede is er de echte uitkerings-

De verklaring van geen bezwaar is vervangen door een sys-

test waarbij het om de betalingscapaciteit gaat voor zover

teem van doorlopend toezicht. In het nieuwe systeem

die de opeisbare schulden te boven gaat.

screent het ministerie rechtspersonen met het oog op voorkoming en misbruik, waaronder het plegen van misdrijven

Voorbeelden van de balanstest

en overtredingen van financieel-economische aard.
Voorbeeld 1, in euro's
Voor het oprichten van een BV is alleen nog een notariële

Geplaatst aandelenkapitaal

akte inclusief statuten nodig. Vervolgens moet de BV wor-

Wettelijke reserve minimumkapitaal

den ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophan-

Wettelijke en statutaire overige reserves

del. Ook is een oprichter, een bestuurder en een startkapi-

Overige reserves

-/-6.000

taal van 1 eurocent nodig. Om praktisch administratieve

Eigen vermogen

32.000

5.000
13.000
20.000

redenen is i euro als totaal minimum aandelenkapitaal
beter, omdat dit bedrag ook daadwerkelijk op de balans ver-

De eerste stap in 2012 is een verplichte vrijval van de wettelij-

schijnt. Bij 1 eurocent is dit niet het geval.

ke reserve minimumkapitaal ten gunste van de overige reser-

Bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel vervalt de

ve, omdat deze ooit ook gevormd is ten laste van de overige

informatie over de aanwezigheid van verschillende soorten

reserves. Maximaal uit te keren is13.000 - 6.000 = 7.000 euro.

aandelen en over aandeelhouders van niet volgestorte aan-

Na de maximale uitkering resteert het geplaatst aandelenka-

delen. Het geplaatst en gestort kapitaal kan ook in andere

pitaal en de wettelijke en statutaire overige reserves (25.000

valuta dan de euro worden getoond. Deze wijzigingen gel-

euro). Dit wijzigt niet in de nieuwe wetgeving. In combinatie

den voor bestaande en nieuwe BV's.

met een aanpassing van de statuten, verlaging van het
geplaatst aandelenkapitaal kan nog 5.000 euro uitgekeerd

Uitkeringstoets: balanstest en uitkeringstest

worden.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van

Een belangrijke verzwaring voor de praktijk is echter dat deze

de winst, die door de vaststelling van de jaarrekening is

uitkeringen en besluiten beperkt worden door de uitkerings-

bepaald, en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het

test. Dit is een formeel vereiste bij elk dividendvoorstel of

eigen vermogen groter is dan de reserve die krachtens de

voorstel tot kapitaalvermindering. Van elk voorstel dienen de

wet of de statuten moeten worden aangehouden. Een

aandeelhouders en de bestuurders overtuigd te zijn dat uit-

besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders

keringen mogelijk zijn, zonder dat deze leiden tot disconti-

tot uitkering van dividend kan pas worden uitgevoerd als

nuïteit of een situatie dat niet voldaan kan worden aan de

het bestuur hieraan goedkeuring verleent.

betalingsverplichtingen.
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aandeelhoudersovereenkomst is een optie om afspraken
vast te leggen over bijvoorbeeld dividendbeleid, doorbe-

EIOZiavnNvfsi

Indien bij de oprichting inbreng op aandelen anders dan in

Voorbeeld 2, in euro's

specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële

Geplaatst aandelenkapitaal
Wettelijke reserve minimumkapitaal
Wettelijke en statutaire overige reserves

5.000

informatie'. Gevaar op de achtergrond blijft wel, dat de

13.000

accountant later bij het opmaken van de jaarrekening erach-

20.000

ter komt dat het dividend waarvoor hij advies heeft gegeven

Overige reserves

-/-26.000

Eigen vermogen

12.000

toch tot een te hoog bedrag is uitgekeerd.
Als de accountant betrokken is bij de oplevering van boven-
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staande stukken, kan sprake zijn van een assurance-opdracht.
Voorgesteld wordt het kapitaal te verminderen tot 1 euro. De

In dat geval zal sprake zijn van een assurance-opdracht con-

uitkering is echter dan niet toegestaan, omdat het eigen

form Standaard 3400 'Onderzoek van toekomstgerichte

vermogen zonder de wettelijke en statutaire reserves (ad

financiële informatie'. Vanzelfsprekend vragen sommige situ-

20.000 euro) negatief wordt.

aties om een evaluatie van de onafhankelijkheid.

De echte uitkeringstest gaat om de betalingscapaciteit voor

Wijziging termijn voor deponering

zover die de opeisbare schulden te boven gaat. De bestuur-

Indien alle aandeelhouders ook bestuurder zijn, is bij het

ders moeten op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid

nieuwe BV-recht voorzien in een eenvoudige wijze van vast-

beoordelen of de vennootschap na de uitkering nog zal kun-

stelling van de jaarrekening. Met deze nieuwe regeling

nen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schul-

wordt echter onbedoeld ook de termijn voor deponering van

den. Relevante factoren bij de test zijn liquiditeit en voor

de jaarrekening voor BV's waarin alle aandeelhouders

zover de jaarrekening dat toelaat, solvabiliteit en rentabili-

bestuurder zijn met 2 maanden verkort. Concreet: vóór 8

teit. De periode die hierbij beoordeeld moet worden, wordt

december van elk jaar moet de deponering bij de Kamer van

in de regel gesteld op een jaar. Dit is vergelijkbaar met de

Koophandel liggen.

accountancyregels over continuïteit.

Het nieuwe BV-recht bepaalt dat in die situatie ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders (bij het

Voor de uitvoering van de uitkeringstest heeft een bestuur-

opmaken van de jaarrekening) tevens de vaststelling

der de volgende stukken — minimaal — nodig:

inhoudt. Aangezien opmaken uiterlijk 11 maanden (in casu 5

• De laatst vastgestelde jaarrekening, voorstel winstbe-

maanden + maximaal 6 maanden uitstel) na einde boekjaar

stemming vastgelegd in de notulen.
• De nadien opgemaakte tussentijdse cijfers inclusief
onderbouwing hiervan (deugdelijke grondslag).

moet plaatsvinden en de jaarrekening binnen 8 dagen na
vaststelling openbaar moet worden gemaakt, betekent dit
dat deponering in die situatie uiterlijk binnen 8 dagen daar-

• Opstellen liquiditeitsbegroting tot één jaar na beoogd

na moet gebeuren. Bij vennootschappen met einde boekjaar

moment van dividenduitkering inclusief onderbouwing

31 december 2011 is dit dus 8 december 2012. Het is (semi-

hiervan (deugdelijke grondslag).

)dwingend recht dat boven de huidige bepalingen in de sta-

• Beoordelen van uitkomsten liquiditeitsbegroting, kredietbehoefte en bijzonderheden.
• Eindbeoordeling voorstel dividenduitkering.

tuten gaat, maar dat in de statuten (alsnog) uitdrukkelijk
kan worden uitgesloten. Er zijn dus diverse situaties denkbaar waarin opmaken niet per definitie gelijk is aan vaststellen. Dit vraagt aanpassing van de statuten.

De bestuurder zal, gelet op de mogelijke sanctie, de accountant vragen om hem te adviseren over de mogelijkheid om

Stel een persoonlijke holding BV (PH) kent slechts 1 aandeel-

al dan niet dividend uit te keren. Hierbij moet worden vast-

houder, die tevens bestuurder is. De PH heeft een deelne-

gesteld wat voor soort opdracht aan de orde is. Formeel

ming in een werkmaatschappij, waarin ook nog drie andere

schrijft de wet voor dat de uitkeringstoets wordt uitgevoerd

aandeelhouders participeren. De jaarrekening van de werk-

door de bestuurder. Een bestuurder kan aan een accountant

maatschappij is nog niet gereed, waardoor de PH haar jaar-

vragen om hem advies te geven over wat mag worden uit-

rekening ook niet definitief kan maken. Is uitstel van publi-

gekeerd aan dividend of kapitaal. Dit maakt dat in feite

catie mogelijk naar '13 maanden'?

sprake is van een adviesopdracht die valt onder Standaard

Het inrichten van de jaarrekening moet voltooid zijn per 30

4400 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen

november (in casu naar maximaal 11 maanden). Dit geldt

Wijziging regelgeving omtrent

halve niet op 3o november is opgemaakt, is het bestuur

consolidatieplicht?

nalatig. Ook als de werkmaatschappij nalatig is, zal de PH,

Door de stemrechtloze en winstrechtloze aandelen wordt de

op basis van de best mogelijke informatie voorhanden, haar

indruk gewekt dat er veel verandert in de bepaling van de

jaarrekening moeten opstellen uiterlijk 3o november.

groepsrelatie. En dit heeft dan weer consequenties voor de

Het is onzeker of publicatie na 8 december kan leiden tot

bepaling van de consolidatiekring.

'aansprakelijkheid van de bestuurder'. Het betreffende wets-

Het kunnen uitoefenen of het daadwerkelijk uitoefenen, dus

artikel verwijst uitsluitend naar het zogenoemde publicatie-

feitelijk beleidsbepalend zijn, van de centrale leiding

artikel (artikel 2:394 BW). De mogelijkheid dat een rechter

bepaalt of de rechtspersoon onderdeel uitmaakt van de

anders zal oordelen wordt echter niet onvermijdelijk geacht.

consolidatiekring. Het maakt niet uit op welke wijze dit

Geadviseerd wordt om te publiceren binnen de termijn van 11

geschiedt: formeel of informeel. De aandelen waarop wel

maanden + 8 dagen. Jurisprudentie zal zekerheid verschaffen.

stemrecht rust, maar die geen of een beperkt winstrecht

Indien niet overgegaan wordt tot publicatie binnen 11 maan-

geven, tellen mee voor het bepalen of er sprake is van een

den + 8 dagen, dan geldt in elk geval onverkort de 13 maan-

dochter- of groepsmaatschappij.

no' nvinNvfST

ook voor de werkmaatschappij. Indien de jaarrekening der-

dentermijn. Is er geen vastgestelde jaarrekening, dan dient

Ten slotte
De achtergrond van het vernieuwde BV-recht is gelegen in de

Wettelijke reserve deelnemingen

ziging ook zo in elkaar. Op aantal onderdelen kunnen werk-

administratieve lastenverlichting. Inhoudelijk zit de wetswijDe wettelijke reserve deelnemingen wordt, kort gezegd,

zaamheden door de accountant voortaan achterwege blijven.

gevormd ter hoogte van het aandeel van de (deelnemende)

En daarmee leiden tot minder kosten voor de ondernemer.

rechtspersoon in de resultaten en rechtstreekse vermogens-

De accountant heeft een adviserende rol bij de oprichting

vermeerderingen van de deelneming(en) sinds de eerste waar-

om te komen tot een optimale inrichting van de rechtsper-

dering van deze deelneming. Met de vorming van deze wette-

soon met bijbehorende entiteiten.

lijke reserve wordt voorkomen dat de (deelnemende) rechts-

Op andere onderdelen, zoals de uitkeringstoets, is de rol van

persoon een uitkering doet aan haar aandeelhouders ter zake

de accountant ook belangrijk. Daarnaast zijn er enkele gevol-

van resultaten (uit de deelneming) waarover zij (nog) niet kan

gen die de verslaggeving raken zoals de vorming van de wet-

beschikken. Anders gezegd: de wettelijke reserve is er om aan

telijke reserve en de verkorting van de deponeringstermijn.

te geven dat je een bepaald dividend wel ontvangen hebt

Bij het bepalen van de consolidatiekring gelden geen nieu-

(recht hebt) maar uitkering hiervan nog niet kunt bewerkstel-

we regels. Maar de verschillende soorten aandelen vragen

ligen. Het niet kunnen beschikken over de resultaten ligt veel-

een iets andere benadering door de accountant als deskun-

al in onvoldoende zeggenschap op basis van de gehouden

dige op gebied van verslaggeving.

aandelen, maar kunnen ook op andere gronden aanwezig

Bij de oprichting is sprake van administratieve lastenverlich-

zijn. Dit laatste kan met name in de komende jaren ontstaan

ting en biedt de nieuwe regelgeving meer flexibiliteit: ook er

door de verschillende soorten aandelen die nu mogelijk zijn

is sprake van minder dwingend recht. Dat maakt de oprich-

onder de nieuwe BV-regelgeving. Aandelen met en zonder

ting vermoedelijk toch niet goedkoper omdat de aandeelhou-

stemrecht en mix-gerechtigde kunnen van invloed zijn op de

der in spé nu vooraf juist meer hulp en advies nodig heeft van

vorming van een reserve.

de accountant. Dit geldt ook voor de uitkeringstoets indien

Indien door een negatieve uitkomst van de uitkeringstoets

de bestuurder het nodig acht de accountant hierbij te betrek-

(balanstest en uitkeringstest) de deelnemende rechtsper-

ken. Met alle gevolgen voor de lastenverlichting...

soon niet kan beschikken over de resultaten (dividend) ligt
de vorming van de wettelijke reserve voor de hand. Onge-

Geraadpleegd

acht of er sprake is van voldoende zeggenschap: de beper-

• Artikel 2:24d, artikel 2:210, artikel 2:216, artikel 2:248,

king van de uitkeringstoets heeft dan hetzelfde effect.

artikel 2:394 Burgerlijk Wetboek

De bepaling van de omvang van de wettelijke reserve dient

• R)-Uiting 2012-4: Flexibilisering BV-recht

met de nodige voorzichtigheid te worden berekend.

• Richtlijn 217: Consolidatie. Raad voor de jaarverslaggeving
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publicatie van de opgemaakte, doch nog niet vastgestelde
jaarrekening plaats te vinden.

