
Bijlage

Tabel met kenmerken LLP, LLC, openbare vennootschap en flexibele bv

LLP (VS) LLP (VK) LLC (VS) Openbare Vennoot-
schap (7.13 BW)

Flexibele bv

Type rechts


vorm

Contract, bijzondere
vorm van partnership.
Ten minste twee
partners.

Moeilijk te karakteri-
seren. Rechtspersoon.
Ten minste twee
members. Ondanks
benaming partnership
is het geen personen-
vennootschap, maar
een Kapitaalvennoot-
schap met enkele
trekken van een per-
sonenvennootschap.

Moeilijk te karakteri-
seren. Hoofdzakelijk
contractueel met
corporatieve trekken.
Eenpersoons-LLC is
mogelijk.

Contract. Ten minste
twee vennoten.
Rechtspersoonlijkheid
optioneel.

Vennootschap met in
aandelen verdeeld
kapitaal.

Dwingend of

regelend recht

Hoofdzakelijk rege-
lend, behoudens
bescherming van
derden en redelijkheid
en billijkheid in onder-
linge verhoudingen.

Members zijn vrij om
de inrichting in de LLP
overeenkomst te
regelen. Geen onder-
scheid tussen
bestuurders en
kapitaalverschaffers.

Geen verplichte
orgaanstructuur.
Inrichting wordt
overgelaten aan
operating agreement.
Members zijn meestal
tevens bestuurder.

Uitgangspunt is
regelend recht.

Uitgangspunt is
dwingend recht (art.
2:25 BW).

Aansprakelijk


heid

Partners in beginsel
niet aansprakelijk
voor schulden van de
LLP, wel voor eigen
tekortkomingen.

Members in beginsel
niet aansprakelijk
voor verbintenissen
van de LLP, wel voor
eigen onrechtmatige
daad. Designated
members kunnen
worden gestraft met
boete of bestuurs-
verbod bij onbehoor-
lijke taakvervulling.

Members in beginsel
niet aansprakelijk
voor verbintenissen
van de LLC, wel voor
eigen onrechtmatige
daad.

Vennoten zijn hoof-
delijk aansprakelijk,
met verzachting in
geval van opdracht
(art.7:813 BW).

Aandeelhouders en
bestuurders beperkt
aansprakelijk. In
beperkte gevallen wel
externe aansprakelijk-
heid wegens onrecht-
matige daad. Specifieke
aansprakelijkheids-
sanctiesvoor bestuur-
ders bij misbruik.

Inschrijving en

publicatie van

gegevens

Inschrijving met
jaarlijkse vernieu-
wing. Beperkte
informatie. Geen
inzicht in de
inrichting.

Beperkte informatie.
Inschrijving van
incorporations docu-
ment met gegevens
van de LLP en de
members, met jaar-
lijkse controle. Publi-
catie van jaarreke-
ning.

Operating agreement
meestal niet open-
baar. Inschrijving van
articles of association
met beperkte gege-
vens van de LLC en
de members. Meestal
periodiek actualise-
ren.

Inschrijving in het
handelsregister;
beperkt tot gegevens
die van belang zijn
voor derden.

Inschrijving in het
handelsregister van de
statuten en belangrijk-
ste gegevens van de
rechtspersoon en de
bestuurders. Publicatie
van jaarrekening.

Financiële

waarborgen

Doorgaans niet.
Sommige staten
stellen verzekering-
seis of regels voor
vermogensbescher-
ming.

Regels inzake wrong-
ful trading en onttrek-
king van goederen bij
insolventie van de
LLP.

Geen kapitaalbescher-
ming. Doorgaans wel
formele eisen aan
inbreng en verbod op
uitkeringen die LLC
insolvent maken.

Geen kapitaalbescher-
ming. Verplichting tot
voeren van adminis-
tratie en het opmaken
van een balans en
staat van baten en
lasten (art. 7:814 BW).

Regels voor inbreng op
aandelen en voor uitke-
ringen aan aandeelhou-
ders.

Fiscale

behandeling

Wel of geen fiscale
transparantie is keuze.

Fiscaal transparant. Wel of geen fiscale
transparantie is keuze.

Fiscaal transparant. Niet fiscaal transparant.
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