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Gemeentewet ) maar in artikel 169,
vierde lid, Gemeentewet is bepaald
dat het college de gemeenteraad
vooraf inlichtingen geeft over de uitoefeningvan deze bevoegdheid, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente,
en dat in het laatste geval het college
geen besluit neemt dan nadat de raad
in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van
het college te brengen. De Gemeentewet laat het college dus vrij ervoor te
kiezen het gebruik van zijn bevoegdheid de koopovereenkomst met appellante aan te gaan afhankelijk te stellen
van de instemming van de gemeenteraad en dat van te voren aan appellante kenbaar te maken.'
Aan de hand van deze uitspraak, kan
geconcludeerd worden dat het mogelijk is dat de gemeente een voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad maakt.
Onderhandelingenop ambtelijk niveau
Onderhandelingen namens gemeenten worden geregeld gevoerd door
ambtenaren. Zij voeren deze onderhandelingen nagenoeg altijd onder
voorbehoud van goedkeuring door
het college. De vraag is of een gemeen-
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te ondanks dit voorbehoud en weigering van het college om haar goedkeuring te verlenen, gebonden kan zijn
aan het resultaat van de onderhandelingen met de desbetreffende ambtenaar. Deze vraag staat centraal in de
uitspraak van de Hoge Raad van 1
juni 2012, LJN BV1748, RvdW2012,
766. Zie voor een uitgebreide bespreking van deze uitspraak het artikel
van Wim Klostermann, 'Contracteren
door een gemeente onder voorbehoud van goedkeuring van BTW.
Kan de gemeente toch gebonden zijn
als BTW niet goedkeuren?', elders in
deze aflevering van VGR.
Voor de praktijk is het van belang om
te beseffen dat ambtelijke onderhandelingsresultaten tot contractuele gebondenheid kunnen leiden, ondanks
een gemaakt voorbehoud van goedkeuring. Wil een gemeente dit voorkomen dan sluit de uitspraak van de
Hoge Raad niet uit dat partijen
voorafgaand aan de (inhoudelijke)
onderhandelingen uitdrukkelijk
overeenkomen dat in het geheel geen
nadere overeenkomst tot stand komt
— ook geen voorwaardelijke — zolang
het college geen goedkeuring heeft
gegeven.
Alsdan wordt de werking van artikel
6:23 van het Burgerlijk Wetboek op
dat punt uitgesloten, omdat er geen

Flex-BV) is per 1 oktober 2012 in
werking getreden.' Het uitgangspunt
van deze wetgeving is een grotere
vrijheid bij de inrichting van een BV.
Het uitgangspunt van deze wetgeving
is enerzijds gericht op het creeren van
een grotere vrijheid bij de inrichting
en de beslotenheid van een BV en
anderzijds bij de regeling van de kapitaalbescherming van crediteuren.
Daarnaast heeft de nieuwe wetgeving
gevolgen voor de positie van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders van een BV.
De Flex-BV hangt nauw samen met
de Wet bestuur en toezicht die ook
leidt tot wijziging van het BV-recht.
Deze wet is wel al gepubliceerd in het
Staatsblad, maar is nog niet in werking getreden. De reden hiervoor is
dat sprake is van een reparatiewet die

sprake is van een overeenkomst onder
een opschortende dan wel ontbindende voorwaarde.
Tot slot
Indien onderhandeld wordt door of
met een gemeente moet rekening
worden gehouden met de (publiekrechtelijke) bevoegdheden van de afzonderlijke organen van de gemeente.
Bij het voeren van dergelijke onderhandelingen heeft de gemeente de
mogelijkheid een voorbehoud te maken met betrekking tot goedkeuring
door de gemeenteraad, ondanks het
feit dat die raad zelf geen (externe)
bevoegdheid heeft tot het aangaan
van overeenkomsten. Daarnaast is het
mogelijk dat de gemeente onderhandelingen op ambtelijk niveau laat
voeren, onder voorwaarde van goedkeuring door het college van BTW.
Daarbij dient een gemeente zich te
realiseren dat die voorwaarde mogelijk op enig moment — door de werking artikel 6:23 van het Burgerlijk
Wetboek — als vervuld dan wel als
niet vervuld kan gaan gelden, waardoor een gemeente (onbedoeld) al
gebonden kan zijn aan het onderhandelingsresultaat, zonder dat het college de goedkeuring heeft verleend.

noodzakelijk is om een aantal wijzigingen aan te brengen in de Wet bestuur en toezicht. Het is de verwachting dat de Wet bestuur en toezicht
per 1 januari 2013 in werking zal treden. De Wet bestuur en toezicht zal
voorzien in een monistisch bestuursmodel (one tier board), waarbij het
bestuur bestaat uit een of meer uitvoerende en een of meer niet-uitvoerende
bestuurders. Laatstgenoemde bestuurders zijn onder meer belast met het
toezicht op het bestuur. Bij een one
tier board ontbreekt een raad van
commissarissen.
De gewijzigde BV-regels zijn ook van
groot belang voor de vastgoedsector,
niet alleen omdat bedrijven in de
vastgoedsector meestal een NV of een
BV zijn, maar ook omdat in deze
sector veel wordt samengewerkt in
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de BV- of NV-vorm. Zo vrordt de
BV vaak toegepast bij joint ventures
en beleggingsstructuren, zoals bijvoorbeeld in de situatie vraarin een BV
beherend vennoot is van een commanditaire vennootschap (hierna: de
CV/BV-structuur ).
In deze bijdrage staat de vraag centraal of de Flex-BV een goed civielrechtelijk alternatief zou kunnen zijn
voor de bij gebiedsontvrikkeling veel
gehanteerde CV/BV-structuur om
een gezamenlijke onderneming in
onder te brengen.
Voordelen van de CV/BVstructuur
B eperkingvan aansprakelj
ikhei d
Een ander groot voordeel van de
CV/BV-structuur is de beperking van
aansprakelijkheid van de participanten zovrel in hun hoedanigheid van
commandieten in de CV als in hun
hoedanigheid van aandeelhouders in
de BV.
Ingevolge het bepaalde in artikelen
19 en 20 WvK zijn de commandieten
slechts gehouden om bij te dragen in
de schulden en verliezen van de CV
ter groottevan hun inbreng. Deze
beperking van aansprakelijkheid geldt
niet voor de beherend vennoot.
Laatstgenoemde is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Om de aansprakelijkheid
van de moederpartijenvoor zover die
zelf participeren in de CV nog verder
te beperken vrordt in de praktijk
veelal gekozen voor participatie door
commandieten in de vorm van een
(laag gekapitaliseerde) project-BV.
De moedermaatschappen zijn als
aandeelhouders van de BV niet persoonlijk aansprakelijk en zijn ingevolge het bepaalde in artikel 2:175 lid 1
BW boven het bedrag van hun aandelen niet gehouden om bij te dragen
aan het verlies van de BV.
Geen oprichtingsformaliteiten
en een grote mate van flexibiliteit bj ide inrichting van de
CV
In vergelijking met de huidige BV
kent de CV geen verplichte tvreeledige organisatiestructuur bestaande uit
een bestuur en een algemene vergadering van aandeelhouders. Voor de
oprichting van een CV is geen notariele akte vereist. Daarnaast is nauvrelijks sprake van voorschriften om-
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trent de besluitvorming of de vermogensstructuur.
Hetzelfde geldt voor het maken van
afspraken over de toe- en uittreding
van vennoten, zij het dat het vanvrege
de fiscale transparantie noodzakelijk
is dat de CV haar 'besloten' karakter
behoudt met als gevolg dat toe- en
uittreding alleen kan plaatsvinden met
toestemming van de overige vennoten.

Verder zijn de commandieten vrij in
het maken van afspraken over de
verdeling van de vrinst met dien verstande dateen zogenaamde societas
leonina 3 nietig is.
Ten slotte ontbreekt bij de CV een
vrettelijke liquidatieprocedure en zijn
de commandietenvrijom daarover
afspraken te maken.

meer isdan een stroman van de commandiet.
In geval van een verwijtbare4overtreding door een commandiet van het
beheerverbod, volgt de sanctie van
artike121 WvK: de commandiet is
hoofdelijk aansprakelijk voor alle
schulden en verbintenissen van de CV
alsvrare hijbeherend vennoot. Deze
sanctie vrordt in de jurisprudentie
onverbiddelijk en extensief gehanteerd. De desbetreffende commandiet
is (hoofdelijk) aansprakelijk jegens
de derde met vrie is gehandeld, alsmede jegens alle andere crediteuren, ook
als zij vristen of hadden kunnen vreten dat de desbetreffende commandiet
het beheerverbod overtrad.
In het vretsvoorstel Personenvennoot-

Nadelen van de CV/BVstructuur
Ontbreken van rechts- persoonlj ikheid CV
Goederen dievrorden ingebracht in
de CV gaan behoren tot het gebonden
vermogen van de CV en vrorden
daarmee gezamenlijkeigendom van
de commandieten.De goederenrechtelijke afvrikkeling van toe- en uittreding van commandieten is ingevrikkeld. Bij toe- of uittreding van een
commandiet dient het aandeel van de
desbetreffende commandiet in het
goed behorende tot het (gebonden)
vermogen van de CV te vrorden
overgedragen met in achtneming van
de leveringsformaliteiten omschreven
in Boek 3 BW.

Het beheerverbod
De hiervoor omschreven beperking
van aansprakeli
jkheid van de commandieten kan vrorden doorbroken indien hetbeheerverbod zoals bedoeld
in artike1201id 2 WvK vrordt overtreden.
De reikvrijdte van dit artikel is niet
duidelijk. Ingevolge het beheerverbod
is het een commandiet in ieder geval
verboden om naar buiten toe als vertegenvroordiger van de CV te handelen. In de literatuur bestaat echter
verschil van mening of daarmee alleen
externhandelen van de commandiet
vrordt bedoeld of ook intern handelen, namelijk de commandiet die intern in overwegende mate het beleid
van de beherend vennoot bepaalt,
vraardoor de beherend vennoot niets

schappen' dat in het najaar van 2011
is ingetrokken vrerd deze sanctie versoepeld en vrerd de reikvrijdte gevrijzigd. Aangezien dit vretsvoorstel is
ingetrokken, dient vooralsnog ervan
te vrorden uitgegaan datde 'zvrare'
sanctie van artikel 21 WvK de norm
1s.

Aansprakeljikheid comman-

dietna uittreden
Na zijn uittreding blijft een commandiet aansprakelijk voor de op het
moment van zijn uittreden bestaande
schulden van de CV, vrelke aansprakelijkheid pas eindigt nadat de normale verjaringstermijn is verstreken (artikel 18 WvK ).
'tlfeerdere-petten-probleem ',
ingewikkelde structuur, administratieve rompslomp
Onder verwijzingnaar het vorengaande kent de CV/BV-structuur, zeker
die met project-BV's als commandieten, een ingevrikkelde structuur
vraarin partijen direct of indirect participeren in verschillende hoedanigheden en dus 'verschillende petten' ophebben. Een partij is partij bij de samenvrerkingsovereenkomst,aandeelhouder in de beherend vennoot, bestuurder van de beherend vennoot,
bestuurder van de project-BV ('commandiet-BV' ) en opdrachtnemer van
de CV. In de praktijk vrordt het uit
elkaar houden van deze 'petten' vaak
als lastig ervaren.
Dit klemt te meer voor een gemeente
die naast voornoemde 'petten' ook
een publiekepet op heeft vraardoor
een spanningsveld kan ontstaan tus-
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sen de rol die gemeente vanvrege haar
publieke taak dient te vervullen en de
verplichtingen die haar participatie
in de CV/BV-structuur met zich
brengt.
Daarnaast heeft een CV/BV-structuur in deze vorm tot gevolg dat een
hoop 'administratieve rompslomp'
ontstaat. Partijen dienen immers een
samenvrerkingsovereenkomst op te
(doen) stellen, een CV-akte gevolgd
door statuten voor de verschillende
BV's eventueel gecombineerd met een
stem- of aandeelhoudersovereenkomst. Daarnaast dienen vrijzigingen
te vrorden ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel en dienen deze te
vrorden bijgehouden. Verder dienen
bankrekeningen te vrorden geopend,
jaarrekeningen te
vrorden opgemaakt
en te vrorden gedeponeerd en dient
van alle vennootschappen een boekhouding te vrorden gevoerd.
Verouderde en ontoereikende
wetgeving
De vretgeving met betrekking tot de
personenvennootschappen stamt
grotendeels uit 1838 en sluit niet aan
bij de jurisprudentie en praktijk zoals
deze zich in de loop der tijden hebben ontvrikkeld.
Noodzakeljike voortzettingsen verblj ivensbedingen
De vrettelijke gronden voor ontbinding van de personenvennootschappen vraaronder de CV in afdeling 4
van titel 9 van Boek 7A BW zijn in
beginsel van regelend recht. Met de
ontbinding van de CV eindigt zij
echter niet. De ontbinding heeft het
einde van de contractuele verplichting
tot verwezenlijking van het vennootschappelijke doel tot gevolg en luidt
de vereffening in. Pas na afloop van
de vereffeningsprocedure eindigt de
vennootschap en eindigt de gebondenheid van de vennootschap en haar
vennoten jegens derden, vraarna het
vennootschapsvermogen kan vrorden
verdeeld.
Het uitgangspunt van de vrettelijke
ontbindingsgronden is de ontbinding
van de personenvennootschap. Willen
de vennoten c.q. de commandieten
voorkomen dat de vennootschap van
rechtsvrege eindigt, dan dienen zij een
voortzettings- en/of verblijvensbeding overeen te komen in de CV-akte.
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Wil een commandiet uittreden, dan
dient in beginsel het proces van ontbinding, vereffening en verdeling te
vrorden gevolgd. Dit betekent onder
meer dathet aandeel van de commandiet in elk van de goederen van de CV
conform de desbetreffende bepalingen in Boek 3 BW dient te vrorden
geleverd en overgedragen. Dit is een
bevrerkelijke en tijdrovende procedure.

Flex-BV als alternatief
Minder oprichtingsvereisten
De statuten van de Flex-BV dienen
net als de huidige BV te vrorden opgesteld door een notaris. Omdat een
hoop bestaande vrettelijke bepalingen
in de statuten van de huidige BV' s
vrorden opgenomen, kunnen de statuten ingevolge de Flex-BV vrat dat betreft een stuk korter vrorden, omdat
een aantal van de desbetreffende
vrettelijke bepalingen is gevrijzigd of
is komen te vervallen. Ik verwijs
hiertoe naar de volgende ondervrerpen: artikel 2:207 BW (inkoop aandelen), artike12:207c BW (verbod financial assistence), artikel 2:225 BW(oproepen van de algemene vergadering ),
artikel 2:238 BW (besluitvorming
buiten vergadering ).

Afschaffing minimumkapitaal
en leapitaalbeschermingsregels
Aandelen kunnen onbeperkt vrorden
uitgegeven, omdat de verplichting om
in de statuten het maatschappelijk
kapitaal op te nemen komt te vervallen. Het vereiste van het minimumkapitaal van 6 18 000 komt te vervallen.
Hetzelfde geldt voor het vereiste van
de bankverklaring. Verder is de oprichting van de Flex- BV met een zeer
gering kapitaal van bijvoorbeeld
6 0,01 mogelijk.
Aandelen kunnen onbeperkt vrorden
uitgegeven zonder dat het aantal in
de statuten behoeft te vrorden vermeld. Daarnaast komt de verplichte
blokkering van de overdraagbaarheid
van aandelen te vervallen.
Verder kunnen destatuten voorzien
in stemrechtloze of vrinstrechtloze
aandelen. De stemrechtverdeling is
geflexibiliseerd. Voorts kunnen statutaire verplichtingen vrorden verbonden aan bepaalde groepen aandelen.
Een groep aandeelhouders kan een
aparte vergadering van aandeelhouders vormen en eigen bestuurders of
commissarissen benoemen. De moge-

lijkheden tot besluitvorming buiten
de algemenevergadering van aandeelhouders vrorden verruimd en het
vrordt mogelijk om de algemene vergaderingvan aandeelhouders buiten
Nederland te laten plaatsvinden.
Van belang is verder dat de regels
voor kapitaalverminderingvrorden
versoepeld. Met betrekking tot de
bescherming van crediteuren bij uitkeringenaan aandeelhouders, bijkapitaalvermindering en bij inkoop van
eigen aandelen geldt een uitkeringstoets en de verplichting tot vergoeding van het tekort door bestuurders
die niet te goeder trouvr vraren toen
zij het besluit tot uitkering goedkeurden en door degenen die niet te goeder trouvr vraren toen zij de uitkering
ontvingen.
Ingevolge de Flexwet kunnen in de
statuten bepaalde obligatoire verplichtingen en eisen aan het aandeelhouderschap vrorden opgenomen vraar dat
onder het huidige BV-recht niet mogelijk is (artikel 192 lid 1 onder a BW
(nieuvr)). Hierbij kan vrorden gedacht
aan afspraken over het doen van (extra) kapitaalstortingen, afspraken over
de uitoefening van stemrechten,
vrinstrechten, exitregelingen en daarmee verband houdende regelingen
omtrent de prijsbepaling. Bij eisen
voor het aandeelhouderschap kan
vrorden gedacht aan kvraliteitseisen,
incompatibiliteiten, het voldoen aan
statutaire verplichtingen en de hoeveelheidaandelen die een aandeelhouder kan verkrijgen of kan behouden.
Conclusie
Op basis van het vorengaande is mijn
conclusie dat de Flex-BV civielrechtelijk een goed alternatief zou kunnen
zijn voor de CV/BV-structuur. In
hoeverre de Flex-BV ook daadvrerkelijk gebruikt zal gaan vrorden, zal
grotendeelsafhangen van de fiscale
voordelen van de vret.
Voorlopige conclusie is in ieder geval
dat de civielrechtelijke voordelen van
de Flex-BV boven de CV/BV-structuur zijn:
vreinig oprichtingsvereisten;
geen aansprakelijkheid van de
aandeelhouders;
geen beheerverbod;
rechtspersoonlijkheid hetgeen
toe- en uittreding, alsmede de
overdracht van de (onroerende)
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goederen en aandelen van de
Flex-BV gemakkelijk(er) maakt;
voldoende grote inrichtingsvrijheid o.a. met betrekking tot het
maken van eentaakverdeling
tussen uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, het uitgeven van vrinst- en stemrechtloze

aandelen" vrordt mogelijk;
simpele structuur en vreinig administratieve rompslomp:"
het verminderen of zelfs voorkomen van het 'meerdere-petten-

probleem' doordat kan vrorden
gekozen voor niet-uitvoerende
bestuurders die geen of minder
zeggenschap hebben en daarmee
corresponderend geen of minder
recht op vrinst;
geen noodzaak tot het opnemen
van verblijvens- en vermogensbedingen;
de mogelijkheid van statutaire
vastlegging van obligatoire afspraken.
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10. Volgens artikel 7A:1672 BW is de societas leonina, op grond ~aarvan ecn of
meer vennoten worden uitgcslotcn van
het recht op winst, verboden. Daarnaast
verhindert de wetgeving omtrent pcrsonenvennootschappcn hct onthouden van
'stcmrccht' aan cen vennoot.

11. Dit neemt niet weg dat ecn aandeclhoudersovercenkomst waarschijnlijk gcwcnst blijft in geval van ecn samenwerking in de vorm van ecn joint venture.
De statuten onder dc Flex-BV zullcn
zich niet altijd lenen voor het maken van
afsprakcn over de samcnwcrking, zoals afsprakcn omtrent hct
verdelen van ~inst. Daarnaast dienen dc
statuten tc worden gepubliceerd in de
Kamer van Koophandcl waarmee zc
openbaar zijn te raadplegen. Ook om
rcdcncn van gchcimhouding kan het
opportuun zijn om bepaalde afsprakcn
vast tc leggen in een aandeelhoudcrsoverecnkomst in plaats van — zo mogelijkin de statuten.
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Wet van 18 juni 2012,Sth. 2012, 299-301.
Zic ook Rcnc van Wijk, '"One tier
board" in BV-recht', VGR 2012-4, p. 9095.
Ecn samcnwerkingsovercenkomst op
grond waarvan een der partijen niet
mecdcelt in de winst.
HR 11 april 1980, /Vj 1981, 377.
Kamerstukken 1 2010/11, 31 065, nr. C.
Het Wctsvoorstcl Pcrsoncnvennootschappcn dat voorzag in ecn nieuwe
wettelijke regeling is per 5 scptembcr
2011 door Minister Opstclten van Veiligheid en Justitie ingetrokken, omdat hij
geen verdere voordelen zag in deze
nieuwe wet cn daarnaast zou cr te g
steun voor deze wct zijn in de praktijk.
Een inbreng van nihil of mct cen ncgaticve waarde, zoals bijv. vervuilde grond is
niet toegestaan (Kamerstukken 11
2006/07, 31 058, nr. 3, p. 27-28).
Tcgcnover het vcrlatcn van hct huidige
systeem van kapitaalbeschcrming staat
de uitkeringstest. Worden dc rcgcls met
betrekking tot de uitkcringstcst niet nagelccfd, dan is hct uitgangspunt dat de
bestuurders en aandcclhouders aanspra-

reinig

7.

8.

kelijk zijn jegens de vennootschap. De
aansprakelijkheid van bestuurders cn

9.

aandeelhouders is beperkt tot hct tekort
dat door de uitkering is ontstaan cn
maximaal hct bedrag van dc uitkering.
Tenzij dc aandeelhouders of andere
winstgerechtigdcn die ecn uitkering
ontvingcn ~isten of rcdclijkerwijs bchoordcn tc weten dat de uitkering tot
gevolg zou hebben dat dc vennootschap
haar opeisbare schulden niet meer zou
kunnen voldoen. In dat geval zijn zij gchoudcn tot terugbetaling van de uitge-

keerde bedragen.
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