
Profiteert u volledig
van de nieuwe mogelijkheden?

Flex BVDe biedt uw 
onderneming 
kansen!



Profiteer jij al van de mogelijkheden?
biedt jouw onderneming kansen!

De eenvoudige ‘kleine’ BV
Zie je op tegen al het regelwerk? Heb je geen groot startkapitaal beschikbaar? Of wil 
je aansprakelijkheden beperken? Het oprichten van een vennootschap kan eenvoudig 
en snel. Je kunt al een BV oprichten met een laag geplaatst kapitaal van één euro. 
Bijvoorbeeld als je een advies-BV opricht die geen investeringen doet.Dus ook als 
MKB-ondernemer kun je kiezen voor de oprichting van een eenvoudige ‘kleine’ BV. 
Daarin worden zo weinig mogelijk ingewikkelde regelingen opgenomen.

 Statuten op maat: of je nu een kleine of grote onderneming hebt
De statuten kunnen voor elke BV op maat worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor een BV 
met meerdere aandeelhouders of bestuurders, of voor een BV met een raad van com-
missarissen. Een greep uit de mogelijkheden: 
•  aandelen zonder stemrecht en aandelen zonder winstrecht; 
• elke aandeelhouder zijn ‘eigen’ bestuurder of commissaris; 
• ruimere bevoegdheid om instructies te geven aan het bestuur; 
• makkelijker besluitvorming buiten vergadering; 
• vrije vormgeving van in- en uittreding van aandeelhouders; 
• opleggen van extra verplichtingen aan aandeelhouders via de statuten. 
Ook met het uitkeren van winst of reserves en het verminderen van het kapitaal is een 
eenvoudige procedure op te nemen in de statuten.

Een BV opgericht vóór oktober 2012?
Heb je een BV opgericht vóór 1 oktober 2012? Dan is het goed om nog eens naar de 
statuten te (laten) kijken. Namelijk sinds die datum is de wetgeving voor besloten 
vennootschappen gewijzigd. Door de nieuwe wet zijn veel dwingende regels verdwe-
nen en heb je als ondernemer meer vrijheid gekregen bij de inrichting van jouw BV. 



Profiteer jij al van de mogelijkheden?
biedt jouw onderneming kansen!

Hierdoor kan het zijn dat bepaalde statutaire bepalingen in strijd zijn met de wet en 
dus ongeldig, of dat er onnodige beperkingen in de statuten staan. Het aanpassen van 
de statuten van bestaande vennootschappen is niet verplicht, maar vaak wel noodzake-
lijk om te profiteren van de geboden f lexibiliteit en vrijheid. En in sommige gevallen, 
bijvoorbeeld als er certificaathouders zijn, is het aan jou om actie te ondernemen.

Profiteer ook van de mogelijkheden 
Wil je zeker weten dat je optimaal profiteert van alle mogelijkheden? Schakel dan een 
specialist in. Iemand die de wet en de valkuilen kent, en die weet welke mogelijkheden 
er zijn. De Formaat Notaris is zo’n specialist. Hij is op de hoogte van de nieuwste 
wetgeving en weet hoe je deze kan inzetten om een f lexibele BV op te zetten.



Aan de tekst in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
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