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Bijlage A
De onderstaande tabel geeft de overeenkomsten en verschillen tussen de coöperatie
en de flex-BV schematisch weer. Er worden afkortingen gebruikt om ervoor te zorgen
dat het schema overzichtelijk blijft. De betekenis van de gebruikte afkortingen zijn te
vinden in de lijst met afkortingen.
Oprichting
Overeenkomsten

Verschillen

Bedrijfsvoering
Overeenkomsten

Verschillen

Organen
Overeenkomsten

Verschillen

 Notariële akte
 Inschrijving KvK
 Geen minimumkapitaal nodig
Coöperatie
 Minimaal twee oprichters
 Geen verklaring van geen
bezwaar nodig

Flex-BV
 Minmaal één oprichter
 Verklaring van geen bezwaar
nodig

 Rechten / plichten lidmaat- en aandeelhouderschap in statuten
mogelijk
Coöperatie
 Geen verzekeringsbedrijf
 Leden
 Overeenkomsten met leden
verplicht










Flex-BV
 Verzekeringsbedrijf toegestaan
 Aandeelhouders
 Overeenkomsten met
aandeelhouders mogelijk

Algemene vergadering
Bestuur
Bestuur kan bestaan uit niet-leden / niet-aandeelhouders
Bestuur kan worden benoemd door soort lid/aandeelhouder
(verplichte) RvC
RvC benoemd door AV
OR: soms verplicht
Overige organen naar eigen inzicht mogelijk

Coöperatie
 AV toegang voor leden en bij
statuten bepaalde personen
 AV bestaande uit
afgevaardigden mogelijk
 AV mogelijk toegang voor
voorzitter/secretaris bestuur
 RvC minder dan helft
benoembaar door niet-leden
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Flex-BV
 AV toegang voor
vergadergerechtigden
 RvC max. 1/3 benoemd door
anderen dan AV
 AV toegang voor bestuurders
en commissarissen
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Besluitvorming
Overeenkomsten

Verschillen

Aansprakelijkheid
Overeenkomsten

Verschillen







Bestuur: minimaal één stem
Bestuur: onderling overleg
Bestuur: meerderheid van stemmen
AV: idem als bestuur
Buiten AV: mogelijk

Coöperatie
 Bestuur: vetorecht mogelijk
 AV: stemrecht in beginsel
leden en in statuten bepaalde
personen
 AV: minimaal één stem
 AV: vetorecht mogelijk
 Buiten AV: eenstemmigheid
nodig
 Buiten AV: melding aan
bestuur voldoende

 Bestuur: bij onzorgvuldig bestuur, faillissement en onrechtmatige
daad
 Bestuurders altijd aansprakelijk tussen oprichting en inschrijving
handelsregister
Coöperatie
 Bestuurders voor oprichting
aansprakelijk indien coöperatie
niet aan haar verplichtingen
voldoet
 Drie vormen aansprakelijkheid
voor leden (W.A., B.A., U.A.)

Financiering
Overeenkomsten

 Eigen vermogen

Verschillen

Coöperatie
 Aandelen mogelijk
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Flex-BV
 Bestuur: vetorecht verboden
 AV: stemrecht voor houders
van aandeel met stemrecht.
 AV: stemrechtloos aandeel
mogelijk
 AV: vetorecht verboden
 Buiten AV: volstrekte
meerderheid nodig
 Buiten AV: bestuur/RvC in
gelegenheid tot advies stellen
 Buiten AV: alle
vergadergerechtigden
instemmen met stemwijze

Flex-BV
 Bestuurdersaansprakelijkheid
m.b.t. BV i.o. kan vervallen
 Aandeelhouders altijd beperkt
aansprakelijkheid

Flex-BV
 Aandelen verplicht
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Overige
Overeenkomsten

Verschillen

 Rechtspersoonlijkheid
 Jaarrekeningenrecht
 Winstuitkering
Coöperatie
 Winstbestemming coöperatie
 Statutenwijziging geen
verklaring van geen bezwaar
nodig
 Statutenwijziging in werking na
notariële akte
 Maximaal maand na opstellen
jaarrekening een AV houden
 Omzetting vanuit
eenmanszaak/VOF alleen via
flex-BV mogelijk

Flex-BV
 Winstbestemming AV
 Statutenwijziging behoeft
verklaring van geen bezwaar
 Statutenwijziging in werking na
verklaring van geen bezwaar
en daaropvolgende notariële
akte
 Geen termijn voor houden van
een AV na opmaken
jaarrekening
 Omzetting vanuit
eenmanszaak/VOF direct
mogelijk

Tabel 1 - Schematisch overzicht overeenkomsten en verschillen
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