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Samenvatting

1. Het Ministerie van Justitie streeft naar een bruikbaarder ondernemingsrecht.
Een van de vragen die daarbij rijst is of de invoering van nieuwe rechtsvormen
voor ondernemers die bruikbaarheid kan verbeteren. Het Ministerie heeft het
Van der Heijden Instituut (Radboud Universiteit Nijmegen) opdracht gegeven
onderzoek te doen naar de vormgeving en het gebruik van nieuwe
rechtsvormen in andere landen, alsmede naar de inpasbaarheid van nieuwe
rechtsvormen in het Nederlandse recht. Het onderzoek richt zich op de Limited
Liability Partnership (LLP) in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk
en de Limited Liability Company (LLC) in de Verenigde Staten.

2. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de bruikbaarheid van het
Nederlandse ondernemingsrecht kan worden verbeterd zonder dat nieuwe
rechtsvormen worden ingevoerd. De onderzoekers adviseren het proces van
flexibilisering van het ondernemingsrecht verder te voeren en nader onderzoek
te doen naar de combinatie van beperkte aansprakelijkheid en fiscale
transparantie in één rechtsvorm. Met beperkte aansprakelijkheid wordt
bedoeld dat de leden van de rechtsvorm niet aansprakelijk zijn voor de
schulden van de entiteit en met fiscale transparantie dat de heffing van
winstbelasting geschiedt op het niveau van de leden en niet van de entiteit. De
combinatie van beperkte aansprakelijkheid en fiscale transparantie is in het
huidige Nederlandse recht niet zonder meer mogelijk.

3. De opzet van het onderzoeksrapport is als volgt. Het eerste hoofdstuk zet de
probleemstelling en de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd uiteen. Het
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tweede hoofdstuk beschrijft de LLP in de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk en de LLC in de Verenigde Staten. De LLC bestaat in het Verenigd
Koninkrijk niet. Het gebruik van deze rechtsvormen wordt in het derde
hoofdstuk geanalyseerd. Het vierde hoofdstuk vergelijkt de LLP en de LLC met
de personenvennootschap, gebaseerd op de nieuwe Titel 7.13 Burgerlijk
Wetboek, en met de BV, zoals deze er vermoedelijk uit zal komen te zien bij
afronding van het nu lopende proces van flexibilisering van het BV-recht. Het
vijfde hoofdstuk bevat de conclusies. Het onderzoek is uitgevoerd in de
periode augustus 2006 – februari 2007. Het is uitgevoerd door middel van
studie van wetgeving en literatuur en statistische gegevens. Daarnaast zijn
gesprekken gevoerd met een twintigtal deskundigen uit de Verenigde Staten
en het Verenigd Koninkrijk.

4. De LLP is in de Verenigde Staten aan het einde van de tachtiger jaren van de
vorige eeuw ingevoerd. De LLP is ingevoerd om tegemoet te komen aan de
behoefte aan beperkte aansprakelijkheid voor in het bijzonder
beroepsbeoefenaren (accountants, advocaten, etc.). De LLP is een vorm van
‘partnership’ (personenvennootschap). Een bijzonderheid van de LLP ten
opzichte van de andere partnerships is dat de leden van de LLP in beginsel
niet aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de LLP. Hierop bestaan
enkele uitzonderingen. De belangrijkste is dat een ‘member’ van de LLP
aansprakelijk is voor een toerekenbare tekortkoming jegens crediteuren van
de LLP. Voorts kunnen de members onder omstandigheden aansprakelijk zijn
indien zij ongeoorloofde uitkeringen ten laste van het vermogen van de LLP
hebben gedaan, wanneer zij vrijwillig aansprakelijkheid hebben aanvaard en in
andere in de wet voorziene gevallen. De LLP dient te worden ingeschreven in
een openbaar register. De inschrijving betreft meestal enkele gegevens die tot
doel hebben de deelneming van de LLP aan het rechtsverkeer mogelijk te
maken (naam, zetel, vertegenwoordigers, etc.).

5. In het Verenigd Koninkrijk is de LLP in 2000 ingevoerd. De achtergronden van
de invoering zijn in essentie dezelfde als in de Verenigde Staten. De LLP is in
het Verenigd Koninkrijk niet een partnership, maar een ‘company’
(kapitaalvennootschap). De LLP Act verklaart de Companies Act 1980 op de
LLP van overeenkomstige toepassing. Daarnaast bevat de wet enkele
specifieke regels voor de LLP. Een LLP is gebaseerd op een overeenkomst
tussen twee of meer leden. De overeenkomst beheerst de verhoudingen
tussen de leden onderling en met de LLP. De wet bevat enkele summiere
bepalingen voor het geval de overeenkomst aanvulling behoeft. De LLP dient
in een openbaar register te worden ingeschreven. De in te schrijven gegevens
zijn, net als in de Verenigde Staten, beperkt. De members van een LLP zijn in



3

beginsel niet aansprakelijk voor verbintenissen van de LLP. Een member is
wel aansprakelijk indien hij kort gezegd in de exploitatie van de onderneming
van de LLP een onrechtmatige daad pleegt jegens een crediteur van de LLP.
Members kunnen ook aansprakelijk zijn indien zij de LLP op schuldige wijze
insolvent doen zijn.

6. De eerste LLC-wetgeving is in de Verenigde Staten in 1977 ingevoerd. De
reden voor de invoering was de wens om over een rechtsvorm te beschikken
die beperkte aansprakelijkheid combineerde met fiscale transparantie. Tot de
negentiger jaren bestond onduidelijkheid over de fiscale positie van de LLC, in
het bijzonder over de voorwaarden voor fiscale transparantie. De Internal
Revenue Service (federale belastingdienst) had criteria ontwikkeld aan de
hand waarvan vastgesteld werd of de LLC als een partnership werd belast
(fiscaal transparant) of al een ‘corporation’ (niet fiscaal transparant), maar de
toepassing van deze criteria verschafte niet de gewenste zekerheid. Met
ingang van 1997 zijn de criteria vervangen door het zogenaamde “check-the-
box” systeem. Onder dit systeem kan een LLC kiezen of zij als een fiscaal
transparante entiteit behandeld wil worden of niet. De invoering van dit
systeem heeft geleid tot een grote toename van het gebruik van de LLC.

7. De LLC is gebaseerd op een overeenkomst tussen de leden van de LLC
(‘operating agreement’). Er wordt ook over operating agreement gesproken
wanneer de LLC slechts een lid telt. De LLC dient in een openbaar register te
worden ingeschreven. De operating agreement wordt niet ingeschreven, wel
de ‘articles of association’. Dit is een stuk dat enkele gegevens over de LLC
bevat: naam, leden, duur, etc. De vereiste gegevens variëren afhankelijk van
de toepasselijke wetgeving. Leden hebben een zeer grote vrijheid om de LLC
naar eigen inzicht in te richten. Er gelden nauwelijks dwingende eisen met
betrekking tot zeggenschapsrechten, verdeling van winst en verlies, bestuur
door leden of door bestuurders, etc. De wet pleegt wel een uitgebreide
aanvullende regeling te bevatten voor het geval de operating agreement een
lacune vertoont. Leden van de LLC zijn in beginsel niet aansprakelijk voor
verbintenissen van de LLC. Aansprakelijkheid kan bestaan in geval van
onrechtmatige daad van een lid of schuldige insolventie van de LLC.

8. De nieuwe rechtsvormen worden in uiteenlopende mate gebruikt. De LLP
wordt in het Verenigd Koninkrijk veel minder gebruikt dan de private company.
Per ultimo 2006 stonden ruim 21.000 LLP’s ingeschreven, tegenover ruim 2,25
miljoen private companies. De onderzoekers hebben onvoldoende gegevens
kunnen vergaren om verantwoorde uitspraken te doen over het gebruik van de
LLP in het Verenigd Koninkrijk. In de Verenigde Staten kan op basis van
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gegevens van de Internal Revenue Service een beter beeld over het gebruik
en de betekenis van LLP en LLC in het economisch verkeer worden
verkregen. De LLC wordt significant vaker gebruikt dan de LLP. Per ultimo
2004 stonden ca. 1.270.000 LLC’s tegenover ca. 89.000 LLP’s ingeschreven.
De toename van het aantal LLC’s gaat gepaard met een afname van de
gewone partnerships. Sinds 2004 is de LLC, na de eenmanszaak, de meest
gebruikte rechtsvorm voor het midden- en kleinbedrijf. In termen van
economische betekenis, gemeten aan de totale winst van de door deze
rechtsvormen geëxploiteerde ondernemingen, was de Limited Partnership (te
vergelijken met de Nederlandse commanditaire vennootschap) in 2004 iets
belangrijker dan de LLC ($ 119 miljard tegenover $ 104 miljard). Naar alle
waarschijnlijkheid was de economische betekenis van de LLC in 2005 groter
zijn dan die van de limited partnership. De LLP wordt in de Verenigde Staten
hoofdzakelijk gebruikt in de diensten sector. Ruim 80% van de winsten die in
2004 door alle LLP’s werden behaald zijn door beroepsbeoefenaren behaald.

9. Het is niet eenvoudig de onderzochte rechtsvormen te typeren en te
vergelijken met Nederlandse rechtsvormen. De LLP en LLC vertonen in de
Verenigde Staten een grote mate van diversiteit. Elke staat kent een eigen
wetgeving voor deze rechtsvormen. De wetgeving voor de LLP is uniformer
dan die voor de LLC. Beide rechtsvormen hebben een enigszins hybride
karakter. Zij hebben trekken van een personenvennootschap en van een
kapitaalvennootschap. Met de personenvennootschap hebben de LLP en de
LLC gemeen dat de verhoudingen tussen de leden onderling en tussen de
leden en de LLP door een overeenkomst worden beheerst.
Gemeenschappelijk is ook dat de inrichting geheel vrij is. Anders dan bij de
kapitaalvennootschappen, bestaan er geen vaste organen, in aandelen
verdeeld kapitaal, etc. Met de kapitaalvennootschap hebben de LLP en LLC
gemeen dat zijn rechtspersoon zijn. Het zijn de LLP en LLC die als
rechtspersoon aan het rechtsverkeer deelnemen, en niet de leden. Al met al
overheersen bij de LLP de trekken van de personenvennootschap. De LLC
kan wellicht het beste worden getypeerd als een tussenvorm tussen de
personenvennootschap en de kapitaalvennootschap. In het Verenigd
Koninkrijk is de wetgeving over kapitaalvennootschappen op de LLP van
toepassing, maar anders dan de kapitaalvennootschappen kent de LLP niet
een orgaanstructuur of aandelenkapitaal.

10. Het onderzoek concludeert dat een bruikbaarder Nederlandse
ondernemingsrecht beter is gediend met versoepeling van bestaande
rechtsvormen dan met invoering van nieuwe rechtsvormen. De onderzoekers
bevelen aan het lopende proces van versoepeling van het ondernemingsrecht
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verder te voeren. Zij doen enkele aanbevelingen op basis van de ervaringen in
de onderzochte jurisdicties. Zij bevelen aan meer vrijheid aan de gebruikers
van rechtsvormen te bieden om de rechtsvorm naar eigen inzicht in te richten.
Met betrekking tot het BV-recht vinden zij dat er aanleiding is om zich te
bezinnen op het uitgangspunt dat dit recht in beginsel dwingend behoort te zijn
(art. 2:25 Burgerlijk Wetboek). De onderzoekers geven ook in overweging
meer ruimte te bieden om buiten de statuten afspraken over de inrichting van
de vennootschap te maken en die afspraken ook tegenover de vennootschap
te doen gelden. Een ruimere vrijheid van inrichting hoeft volgens de
onderzoekers niet te leiden tot misbruik van de rechtsvormen. De
onderzoekers bevelen tot slot aan nader onderzoek te doen naar de
combinatie van beperkte aansprakelijkheid en fiscale transparantie in één
rechtsvorm. In het huidige Nederlandse recht is de commanditaire
vennootschap de rechtsvorm die beperking van aansprakelijkheid en fiscale
transparantie het beste combineert, maar de combinatie kent verschillende
beperkingen die het Nederlandse recht minder bruikbaar maken.


