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Ten geleide

Voor ons ligt het 23e deel in de reeks uitgaven vanwege het Center for Company
Law.  Dit  boek  van  de  hand  van  Mr.  T.  P. van Duuren  werd  op 15 november
2002 als proefschrift verdedigd aan de Universiteit van Tilburg. Collega P.H.J.
Essers en ondergetekende traden daarbij op als promotores. Het boek past in het
streven van het Center for Company Law naar gezamenlijk onderzoek op de
terreinen van het ondernemingsrecht in brede zin en het belastingrecht.

Reeds langere tijd blijkt het wettelijke statuut van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid op min of meer gespannen voet te staan met de
werkelijkheid van persoonsgebonden ondernemingen, zowel de eenmans-BV,
als een BV waarin door twee of meer personen wordt samengewerkt. In
Nederland is al vaker gepleit voor versoepeling van het BV-recht in het
bijzonder om die persoonsgebondenheid tot uitdrukking te kunnen brengen in de
organisatie van de gezamenlijke BV. Dit is bij uitstek van belang voor de
gezamenlijke BV waarin een joint venture wordt gerncorporeerd, d.w.z. een
particle samenwerking tussen ondernemingen die overigens ook nog op andere
terreinen actief werkzaam blijven. De overeenkomst tot samenwerking tussen de
partners staat hier voorop. Kiezen zij voor de rechtsvorm van een vof dan biedt
die alle ruimte hun onderlinge verhoudingen en de gezamenlijke betrekking tot
de gemeenschappelijke onderneming in te richten als hun goeddunkt. Fiscaal
kiezen zij dan voor een transparante rechtsvorm. Willen zij dat laatste effect
vermijden dan ligt een keuze voor de BV voor de hand. Maar het wettelijke
statuut daarvan is er echter niet op gericht vorm te geven aan 'samenwerking'.
Buitenlandse ontwikkelingen illustreren dat soortgelijke spanningen tussen het
wettelijk statuut voor 'besloten' rechtsvormen en persoonsgebonden
samenwerking zich ook daar hebben voorgedaan, maar evenzeer hebben geleid
tot de ontwikkeling van nieuwe of aangepaste rechtsvormen, zoals bijvoorbeeld
de Franse Socidta par actions simplifide.

In zijn dissertatie bouwt Mr. Van Duuren voort op die ontwikkelingen. Mede
gebaseerd op zijn ervaring als notaris onderwerpt hij de knelpunten tussen de
rechtsvorm van de BV en de contractuele samenwerking tussen de partners aan
een nader onderzoek. Daarbij laat hij het niet. Niet alleen draagt hij suggesties
aan voor oplossing van knelpunten onder het huidige recht, maar hij zet ook een
stap verder door voorstellen voor wetswijzigingen te ontwikkelen zodanig dat
een eigen rechtsvorm voor de Joint Venture Vennootschap tot stand komt. Zoals
Mw. Thil van Kempen in haar dissertatie, uitgegeven als deel 18 van deze serie,
zowel de civiel- als fiscaairechtelijke elementen van de openbare vennootschap
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en hun onderlinge samenhang onderzocht, zo heeft ook Mr. Van Duuren de

fiscale aspecten van de joint venture en de mogelijke invloed van de door hem
ontwikkelde wetsvoorstellen in zijn onderzoek betrokken en ook daaromtrent

nadere voorstellen ontwikkeld.

Met zijn dissertatie geeft Mr. Van Duuren een belangrijke impuls aan de
discussie over de ook op dit terrein noodzakelijke vernieuwing van ons

ondernemingsrecht. Zijn voorstellen voor wetswijziging kunnen daaraan in

belangrijke mate mede richting geven. Ik meen dat de door hem gedane
voorstellen hun nut ook kunnen bewijzen voor een verbreding daarvan in de

richting van versoepeling van het BV-recht voor andere vormen van
persoonsgebondenheid, d. w.z. de samenwerking tussen natuurlijke personen

(geTncorporeerde vof) en de eenmans-BV. Het zijn onderwerpen die de wetgever
naar mijn mening in onderlinge samenhang met de komende vernieuwing van

ons personenvennootschapsrecht ter hand zou moeten nemen.

Theorie en praktijk heeft Mr. Van Duuren, niet het minst met het oog op die
komende discussie, met zijn dissertatie bepaald een dienst bewezen.

Nuenen, november 2002

M.J.G.C. Raaijmakers
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Voorwoord

Het begeleiden van (internationale) joint ventures is tegelijk boeiend en
complex. Kiezen de partners ervoor hun 'venture' te incorporeren in de
rechtsvorm van de besloten vennootschap, dan staat de notaris voor de taak om
de statutaire structuur en inrichting van de joint venture-BV adequaat af te
stemmen op de door de partners zelf ontworpen ondernemingsvorm. De
praktijkproblemen die zich hierbij voordoen zijn aanleiding geweest voor deze
studie.

Het schrijven van een proefschrift naast een drukke praktijk is ook een hele
onderneming gebleken die dankzij de stimulerende en inspirerende begeleiding
van mijn promotores Theo Raaijmakers en Peter Essers tot een goed einde kon
worden gebracht. Ik ben hen daarvoor zeer dankbaar. De gesprekken met
geestverwanten Geert Raaijmakers en Erik Vermeulen hebben mij dikwijls
gesterkt, vooral in de eerste fase. Mijn dank aan hun adres is groot. Belangrijk is
voorts dat ik als niet-fiscalist mijn voordeel heb kunnen doen met het kritische
commentaar van Edwin Brassem en Anne Jorritsma op de eerste versies van het
fiscale manuscript en met de know how over de fiscale kwalificatie van
samenwerkingsverbanden die Kees van Meel mij ter beschikking stelde. Met
veel plezier kijk ik bovendien terug op de discussies met Tom North betreffende
de 'Check the Box Regulations'. Ik ben allen zeer erkentelijk voor hun
inspanningen.

Mijn dank gaat voorts uit naar Mieke Scholte voor haar inzet bij de verwerking
van enkele delen van het manuscript en naar Susan Kerkhof die met overgave de
Engelse vertaling van de samenvatting maakte.

Het vrijwillige isolement tijdens het schrijven viel mij bij tijd en wijle zwaar. In
het ouderlijk huis en in de familie- en vriendenkring ontbrak ik te vaak. Door
hun begrip hebben ook zij, ieder op hun eigen wijze, bijgedragen aan de
totstandkoming van dit proefschrift waarvoor ik hen dank verschuldigd ben.

Bovenal ben ik dankbaar voor de niet aflatende steun, inzet en bijdrage van mijn
vrouw Marieke. Zonder haar had dit proefschrift nimmer het levenslicht gezien.
Onze samenwerking had zelfs iets weg van een joint venture.

Doorn, augustus 2002
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'Duizend maal beter een tweeslachtig
systeem dat de werkelijkheid tot haar
recht doet komen dan een sluitende
constructie die haar geweld aandoet'

F.G. Scheltema (1927)
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HOOFDSTUK 1

De joint venture-vennootschap: een persoonsgebonden
kapitaaivennootschap

1 Inleiding

Samenwerking van ondernemingen is een vertrouwd maatschappelijk
verschijnsel. Steeds meer bedrijven gebruiken samenwerkingsverbanden met
andere organisaties als middel om concurrentievoordeel te bereiken.' De
motieven om tot samenwerking te komen zijn divers. Het kan gaan om
schaatvoordelen, kostenbesparing, risicodeling, bundeling van technische kennis
op een bepaald terrein (bijvoorbeeld de ontwikkeling van technologische
standaarden voor mobiele telefonie al dan niet in combinatie met internet),
gezamenlijke R&D, vergroting van het marktaandeelz of om het verwerven van
een toonaangevende marktpositie binnen Europa of zelfs wereldwijd.3 Soms
zoekt men samenwerking ter voorkoming van een vijandelijke overname. Een
andere keer is er sprake van een samenwerking als voorportaal van een
meeromvattende fusie. 4

De band die tussen samenwerkende ondernemingen bestaat kan varieren van een
min of meer losse, uitsluitend contractuele, band tot een hechte en duurzame

1     G.M. Duysters beschrijft in zijn inaugurele rede 'Partner or Perish' van 22 juni 2001 (TU
Eindhoven) de groei van het aantal strategische allianties, fusies en overnames in de high tech-
sector in de periode 1985-2000; hij wijst erop dat het aantal strategische allianties sterk
toenam in het begin en het eind van de negentiger jaren.

2        Het NRC d.d. 26 juni 2001, p. 15 meldt dat Philips haar activiteiten op het gebied van GSM-
telefoons staakL De joint venture met Lucent was gericht op het verwerven van een top dde-
positie op de markt van mobiele telefonie.

3       Bijvoorbeeld de ABN AMRO-KPN joint venture Money Planet (Het Financieele Dagblad cld.
19 juli 2000) en de Swets-Blackwell joint venture (Het Financieele Dagblad d.d. 23 juni
1999)

4         Een recent voorbeeld hiervan  is de joint venture ter bundeling van de baggeractiviteiten van de
bouwbedrijven Hollandsche Beton Groep (HBG) en Ballast Nedam in een nieuwe onder-
neming. Inmiddels heeft de Ondernemingskamer uitspraak gedaan in de enqueteprocedure (21
januari 2002, rekestnr. 810/2001 OK, n.g. kenbaar uit Ondernemingrecht 2002-2, p. 61 t/m
63): hoewel sprake bleek te zijn van wanbeleid was het toch aanvaardbaar dat de onderne-
mingsleiding van HBG zijn voorkeur heeft uitgesproken voor een joint venture met Ballast
Nedam, daarmee de voorstellen van Heijmans en Boskalis verwerpend.
Een ander voorbeeld is de inmiddels ontbonden KLM-Alitalia Alliantie (NRC d.d. 30 juli
1999 en 31 juli 1999).
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Hoofdstuk 1

band waarbij de partners hun zelfstandigheid geheel of gedeeltelijk opgeven,
zoals bij Unilever, Read Elsevier en Fortis Amev is gebeurd.
De samenwerking op 66n bepaald terrein door twee of meer ondernemingen die
ieder buiten het terrein waarop zij samenwerken ten opzichte van elkaar
juridisch en economisch zelfstandig blijven, wordt gewoonlijk aangeduid als
joint venture: Van Hilten6 hanteert het begrip joint venture, kort gezegd, voor de

particle samenwerking van enkele zelfstandig blijvende ondernemingen binnen
het kader van een gezamenlijke, op zichzelf staande, onderneming door middel
van inbreng van know how en participatie in het aandelenkapitaal. Ten Berg'
spreekt over de situatie dat twee of meer -overigens zelfstandig blijvende-
ondernemingen gezamenlijk een nieuwe (afzonderlijke) onderneming opzetten
en deze onderneming voorzien van de nodige know how en
financieringsmiddelen, 66n en ander ter verwezenlijking van een
gemeenschappelijk doel. Raaijmakers* ten slotte omschrijft de joint venture als
Volgt:

'Een (contractuele) joint venture is een overeenkomst van
samenwerking tussen twee of meer ondernemingen die ieder als
zodanig buiten het terrein waarop zij samenwerken ten opzichte van
elkaar juridisch en economisch zelfstandig en onafhankelijk blijven,
strekkende tot de gezamenlijke uitoefening van bedrijfsactiviteiten met
de middelen eWofgoederen die daartoe worden bijeen gebracht met het
oogmerk het daaruit ontstane voordeel onder elkaar te verdelen. Die
samenwerking kan een duurzaam karakter hebben (onbepaalde tijd),
doch ook aangegaan worden voor een beperkte tijd of voor een bepaald
project. In de samenwerkingsovereenkomst kunnen partners met elkaar
ook afspraken maken omtrent door ieder van hen voor gemene
rekening ten behoeve van de samenwerking te leveren goederen of
diensten'.

5 M.J.G.C. Raaijmakers, Joint Ventures (diss.), Serie Monografieen vanwege het Van der
Heijden Instituut, deel 14, Kluwer, Deventer (1976), p. 130 e.v. Voor verschillende definities
van de joint venture zie ook J.M. Hoekman, The role of the joint venture in the strategy of
corporations (diss.), UvA (1984), p. 15 t/m 20.

6   H.W. van Hilten, Joint Ventures, Enkele facetten van de joint business venture (diss.),
Kluwer, Deventer (1968), p. 58 e.v. en H.W. van Hilten, De joint venture als vorm van
samenwerking ten opzichte van enkele andere vormen, Joint venture-nummer TVVS  1970 nr.
7/8, p. 217/218.

7    J.A.M. ten Berg, Joint Ventures-introductie, Joint ventures, Bijzonder nummer Ars Aequi,
(mei 1995), p. 335.

8 M.J.G.C. Raaijmakers, Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over joint ventures,
Preadvies uitgebracht voor de Nederlandse vereniging voor rechtsvergelijking no. 46,
Kluwer, Deventer (1992), p 14.
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De joint venture-vennootschap:  een persoonsgebonden  kapitaaivennootschap

Het is duidelijk dat al deze omschrijvingen van de rechtsfiguur van de joint
venture globale zijn. Joint venture-verhoudingen zijn te complex en veelom-
vattend om  in een strak omlijnde juridische definitie te vatten.

Het onderwerp van deze studie is de als joint venture aangeduide particle
samenwerking tussen overigens zelfstandig blijvende ondernemingen in de vorm
van een gemeenschappelijke onderneming. Kenmerkend is dat de joint venture-
partners buiten de joint venture -onafhankelijk van elkaar- nog andere
activiteiten ontwikkelen.
Mijn benadering van het verschijnsel joint venture richt zich primair op de feite-
lijke inhoud van de joint venture-verhouding zoals deze zich in het maatschap-
pelijke en economische verkeer openbaart. De joint venture-partners blijken in
vrijheid afspraken te maken over hetgeen zij over en weer van elkaar verwachten
en welke bijdrage zij zullen leveren aan het bereiken van het
gemeenschappelijke doel. De partners hebben elkaar geselecteerd omdat zij over
en weer het vertrouwen hebben dat zij gezamenlijk in staat zullen zijn het
beoogde doel te bereiken. De afspraken die daartoe worden gemaakt zijn daarom
geheel afhankelijk van de 'persoonlijke' geaardheid en bekwaamheid van de
joint venture-partners en de aard en omvang van de samenwerking. Bij dit
proces speelt de rechtsvorm die voor de joint venture uiteindelijk wordt gekozen,
in eerste instantie, geen doorslaggevende rol. Pas wanneer de joint venture-
partners duidelijk voor ogen staal wat zij met hun samenwerking beogen, wat zij
daartoe willen inbrengen en hoe hun wederzijdse rechten en verplichtingen
zullen luiden zullen zij de rechtsvorm van hun gemeenschappelijke onderneming
kunnen bepalen. Vanuit rechtseconomische optiek wordt hierbij de
beschikbaarheid verondersteld van een rechtsvorm waarbinnen de joint venture-
onderneming efficient kan functioneren.

2       De joint venture: een persoonsgebonden samenwerking

De joint venture-verhouding vindt zijn grondslag in de affectio societatis: de wil
en de plicht om op voet van gelijkheid samen te werken ter verwezenlijking van
een gemeenschappelijk doel. Het actieve samenwerkingskarakter, de onderlinge
afhankelijkheid van de partners en de doelgebondenheid van de
rechtsbetrekking zijn mijns inziens essentiele kenmerken van de joint venture.
Dientengevolge heeft de joint venture een intuitu personae-karakter.' In deze

9 MJ.G.C. Raaijmakers, Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over joint ventures,
Preadvies uitgebracht voor de Nederlandse vereniging voor Rechtsvergelijking no 46,
Kluwer, Deventer (1992), p 14 e.v. en MJ.G.C. Raaijmakers, 'Besloten' vennootschappen:
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Hoofdstuk I

studie beperk ik mij tot de joint ventures met min of meer gelijkwaardige
partners die zeer wel in staat zijn voor hun belangen op te komen. De
samenwerking waarin 66n of meer partners slechts een, al dan niet 'passief,
minderheidsbelang bezitten valt dus buiten het bereik van deze studie. Voorts is

het object van onderzoek beperkt tot 50/50 joint ventures. Aan joint ventures
met drie of meer partners zal ik slechts incidenteel aandacht schenken.

Een persoonsgebonden samenwerking zonder dat de partners onderling daartoe

afspraken in de contractuele sfeer maken is niet goed voorstelbaar. De joint
venture is daarom naar zijn aard een contractuele samenwerkingsvorm.
Doorgaans zal door de partners een uitgebreide, schriftelijke, joint venture-
overeenkomst worden opgemaakt. Zij stellen onderling vast -zich baserend op
het principe van de contractsvrijheid- hoe de joint venture mi functioneren, hoe
het beleid zal worden bepaald en hoe het resultaat wordt verdeeld. De joint
venture-partners zijn uiteraard gehouden deze afspraken na te leven; zij mogen
zich niet onttrekken aan de bijzondere aanspraken die uit dien hoofde jegens hen
geldend gemaakt kunnen worden. Indien dit toch geschiedt, is sprake van
toerekenbare tekortkoming (wanprestatie). Hierin komt het obligatoire karakter
van de joint venture-overeenkomst tot uitdrukking.
Hiermee is echter het beeld van de joint venture-overeenkomst nog niet volledig
aangezien deze er tevens toe strekt nadere organisatieregels en een organisatie-
vorm vast te stellen voor gemeenschappelijke onderneming. In deze zin is de
joint venture-overeenkomst een organisatieovereenkomst die is georienteerd op
het nastreven van het gemeenschappelijke doel. Net zo min als bij de personen-
vennootschap is hier sprake van een zuiver wederkerige overeenkomst met een
'do ut des'-karakter. In de eerste plaats beogen de partners immers om een
persoonsgebonden organisatie te creeren voor hun onderneming met het
uiteindelijke doel het behaalde vermogensrechtelijke voordeel te verdelen.
Hierin treden de vennootschappelijke aspecten van de joint venture-
overeenkomst duidelijk voor het voetlicht. Naast de onderlinge
rechtsbetrekkingen tussen de partners ontstaan uit dien hoofde ook
rechtsbetrekkingen tussen de partners enerzijds en de door hen gestichte joint
venture-onderneming anderzijds.'° Bij de laatstbedoelde rechtsbetrekkingen staat
centraal de beheers- en beschikkingsmacht van de joint venture-partners over
hun ondememing: 1

quasi- NV of quasi-vof ? Rechtsvergelijking, Bijzonder nummer Ars Aequi, (mei 1994), p.
343.

10  Zie voor moderne beschouwingen over het vermogens- en organisatierechtelijke onderne-

mingsbegrip: Pitto/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4'
druk (2000), p. 51 e.v.

11 Vgl. Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4' druk (2000),
p. 57.
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Slechts een heel enkele keer zal een joint venture niet of nauwelijks naar buiten
treden. Men denke bijvoorbeeld aan een researchproject. Vaak zal dan sprake

zijn van een stille maatschap. Indien in de uitoefening van een bedrijf naar
buiten toe wordt opgetreden onder een gemeenschappelijke naam is ex lege
sprake van een vennootschap onder firma (VOF):2 Zowel de maatschap als de
VOF hebben een consensueel karakter. De overeenkomst van vennootschap is
vormvrij.13 Het ontstaan en bestaan van een maatschap of VOF kan uit de feiten
worden afgeleid. Indien de samenwerking moet worden gekwalificeerd als een
personenvennootschap wordt de verhouding tussen de partners niet alleen
beheerst door hetgeen zij in het kader van de joint venture-overeenkomst zijn
overeengekomen, doch ook het WvK,4 en het BW." De partners dienen zich in
dat geval mitsdien goed te realiseren dat aanvullende en dwingende rechtsregels
op hun onderlinge rechtsrelatie van toepassing worden. Willen zij wel hoofdelijk
aansprakelijk zijn als vennoten van een VOF? Aanvaarden zij de
vertegenwoordigingsregels die artikel 17 WvK voorschrijft? Realiseren zij zich
het bestaan van het Leonina-verbod van art. 7A:1672 lid 1 BW? De partners zijn
derhalve genoodzaakt zich expliciet uit te spreken over de wijze waarop zij hun
samenwerking intern en extern willen organiseren. In tweede instantie is de
rechtsvormkeuze daarom wel degelijk van groot belang.

3       De rechtsvorm van de joint venture

De partners zullen de keuze voor een bepaalde rechtsvorm vastleggen in de joint
venture-overeenkomst. Bij gebreke aan een expliciete rechtsvormkeuze doemen
immers, zoals hierboven al even aangestipt, kwalificatievragen16 op. Rechts-
onzekerheid en de daaraan verbonden kosten (in ruime zin genomen) zullen de
joint venture-partners willen vermijden. Richtinggevend voor de keuze van de
rechtsvorm is dat de joint venture-partners ondernemersactiviteiten uitoefenen
om daarmee vermogensrechtelijk voordeel te behalen. Een expliciete keuze voor
een rechtsvorm met een vennootschappelijk karakter ligt derhalve voor de hand:
een personenvennootschap of een kapitaalvennootschap." De rechtsvormkeuze

12    Art. 16 WvK.
13    HR 16 mci 1902, W 7775 en HR 5 januari 1934, NJ 1934, p. 1578 W 12728 m.nt. EMM
14    Art. 15 t/m 34 WvK.
15    Met name de artikelen 7A: 1655 t/m 1688 BW.
16  Zie in dit verband ook Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda

Quint, 4' druk (2000), p. 128 t/m 130 en MJ.G.C. Raaijmakers, Enkele rechtsvergelijkende
beschouwingen over joint ventures, Preadvies uitgebracht voor de Nederlandse vereniging
voor Rechtsvergelijking, no 46, Kluwer, Deventer (1992), p. 18 e.v.

17   Zie over deze keuze: J.A.M. ten Berg Joint Ventures-introductie, Joint ventures, Bijzonder
nummer Ars Aequi, (mei 1995), p. 337 t/m 341.
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blijkt in praktijk in hoge mate 'tax driven' te zijn." Het gaat dan in het bijzonder
om de vraag of de rechtsvorm wel ofniet fiscaal transparant is.'9 In beginsel zijn
naar huidig recht de maatschap, VOF en besloten CV20 fiscaal transparant terwijl
de kapitaalvennootschappen zelfstandig belastingplichtig zijn.2, Dat de fiscale

aspecten een dominante rol spelen bij de rechtsvormkeuze acht ik ongewenst. In
wezen wordt immers een zuivere afweging van mogelijke rechtsvormen
gefrustreerd door fiscale blokkades. Van Kempenn heeft in dit verband overtui-
gend aangetoond dat aan het huidige fiscale onderscheid tussen transparante
personenvennootschappen en zelfstandig belastingplichtige kapitaalvennoot-
schappen een aantal onjuiste vooronderstellingen ten grondslag ligt. In het
fiscale deel van deze studie kom ik op een en ander terug.

In civielrechtelijke zin kennen wij inmiddels de vrijheid van rechtsvormkeuze23

niettegenstaande het feit dat Meijers bij de opzet van boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek een systeem voor ogen stond van onderscheiden rechtspersoontypen
met ieder een eigen identiteit en toepassingsgebied.24 Vrijwel algemeen is heden
ten dage aanvaard dat ondernemers, behoudens een enkele restrictie, de
rechtsvorm mogen kiezen die naar hun oordeel het beste past bij de nagestreefde
doeleinden. Indien samenwerkende ondernemers hun persoonlijke aansprake-
lijkheid wensen uit te sluiten door in plaats van een personenvennootschap te
kiezen voor een kapitaalvennootschap zal niemand (meer) beweren dat zulks
maatschappelijk onbetamelijk is. 25

18 L.CJ.M. Spigt en K. Frielink Fiscaal gestuurd rechtspersonenrecht, WPNR 1999/6356, p.
361 t/m 367.

19 Fiscale transparantie houdt in dit verband in dat het fiscale resultaat en de activa en passiva
van de joint venture rechtstreeks worden toegerekend aan de partners, zodat de joint venture
zelfniet wordt aangemerkt als een zelfstandig belastingsubject.

20 Zie hoofdstuk 6 onderdeel 1.11 van deze studie.
21    Zie voor kritiek op dit verschil in fiscale behandeling: M.L.M. van Kempen, Moeten openbare

personenvennootschappen door toekenning van rechtspersoonlijkheid hun fiscale transparantie
verliezen? In: Personenvennootschap en "onderneming" ; Uitgaven van het Schoordijk
Instituut, in de reeks Center for Company Law, Tjeenk Willink, Deventer (1999), p. 52/53.

22   M.L.M. van Kempen. Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen (diss.),
Uitgaven van het Schoordijk Instituut in de reeks Center for Company Law, Tjeenk Willink,
Deventer (1999), p. 43 t/m 138.

23 Pitto/Raaijmakers, Vennootschaps en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4' druk (2000), p. 34
en p. 62 e.v., L. Timmerman, 'Anything goes' in het rechtspersonenrecht?,
Ondernemingsrecht 1999/9, p. 231 en MJ.G.C. Raaijmakers, Een halve eeuw Nederlands

rechtspersonen- en vennootschapsrecht en twintig jaar boek 2 BW,  in: Na twintig jaar boek 2
BW, Uitgaven van het Schoordijk Instituut in de reeks Center for Company Law, Tjeenk
Willink, Deventer (1996), p.  11  t/m  18.

24 E.M. Meijers, Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek, Toelichting op Boek 2
Rechtspersonen, Staatsdrukkerij en uitgeverijbedrijf 's-Gravenhage (1954), p. 131.

25 Dit was wel eens anders: zie MJ.H. Cobbenhagen, De verantwoordelijkheid in de
onderneming (diss.), JJ. Romen & zonen, Roermond (1927), p. 92 t/m 96. F.K. Buijn,
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De keuze van de rechtsvorm stelt de joint venture-partners voor een dilemma.
Enerzijds sluit de personenvennootschap typologisch gezien het beste aan bij de
rechtsverhoudingen zoals deze binnen de joint venture geldend zijn, anderzij(is
heeft de personenvennootschap ook nadelen. Naast het ontbreken van beperkte
aansprakelijkheid26 ontbeert de personenvennootschap volgens de heersende
leer 7 naar huidig recht rechtspersoonlijkheid.2* De goederenrechtelijke
problematiek die hiermee samenhangt geldt eveneens als nadeel. Het vermogen
van een personenvennootschap constitueert een gebonden gemeenschap waartoe
de gezamenlijke vennoten gerechtigd zijn. Bij uittreden zullen derhalve de voor
ieder goed geligende leveringshandelingen moeten worden verricht om te
bereiken dat de voortzettende en eventueel toegetreden vennoten gerechtigd
worden tot het gemeenschapsvermogen in overeenstemming met hun aandeel
daarin.

De keuze voor een kapitaalvennootschap biedt in civielrechtelijke zin twee
duidelijke voordelen: rechtspersoonlijkheid dn beperkte aansprakelijkheid. Ook
het feit dat de NV en BV steunen op een uitgebreide regeling in boek 2 BW en
als vennootschap-rechtspersoon ook buiten de landsgrenzen worden herkend is
in dit verband een voordeel. Het biedt aan de partners een vastomlijnd door de
wet zelf gegeven organisatorisch kader. Tegelijkertijd is dit, vanwege het
dwingendrechtelijke karakter van boek 2 BW, een nadeel. De beantwoording
van de vraag of en in hoeverre het contractuele karakter van de samenwerking
zich verdraagt met het dwingendrechtelijke normenkader roept in de praktijk
vele moeilijk te beantwoorden rechtsvragen op. Steeds is het daarbij de vraag of
een   beding  uit de joint venture-overeenkomst nietig (art.3:40   lid   1   BW),
vernietigbaar (art.3:40 lid 2 BW) ofwellicht toch geldig (art.3:40 lid 3 BW) is.

4        Een joint venture-BV ofeen joint venture-NV?

Waarom zouden de partners een joint venture-BV willen oprichten en geen joint
venture-NV? Vooropgesteld moet worden dat er geen enkel beletsel is om een
joint venture in de rechtsvorm van een NV nader juridisch gestalte te geven. Ik
wil in dit verband wijzen op enige verschillen tussen NV- en BV-recht die in

Statuten: terug naar de overeenkomst?, Ondernemingsrecht 1999/5, p. 120 t/m 123 lijkt uit te
willen gaan van een zekere, vanuit de institutionele visie gestuurde, rechtsvormdwang.

26   De commanditaire vennoot draagt evenwel niet verder bij in de verliezen van de CV dan tot
het bedrag van zijn inbreng (art 20 lid 3 WvK).

27 Anders: Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4' druk
(2000), p. 135/136.

28    Na invoering van titel 13 van Boek 7 zal de openbare (personen)vennootschap evenwel rechts-
persoon kunnen zijn.
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joint venture-verhoudingen van belang kunnen zijn. De inbrengcontrole bij
storting in natura op aandelen in een NV is stringenter geregeld dan bij de BV„;
voor Nachgrondung geldt het omgekeerde.30 De NV" mag, in tegenstelling tot de
BV,32 in het geheel geen leningen verstrekken met het oog op het nemen of

verkrijgen door derden van haar eigen aandelen. De BV mag deze leningen
verstrekken tot het bedrag van de uitkeerbare reserves mits de statuten dit
toestaan. Daarentegen kan de NV in beginsel onbeperkte financiele steun
verlenen aan het nemen of verkrijgen (van certificaten) van aandelen door of
voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groeps-
maatschappij.13 Voorts kan de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen in het

kapitaal van de NV telkens slechts voor een periode van vijf jaar worden
gedelegeerd aan het bestuur of een ander orgaan: Voor de BV geldt hierbij
geen beperking in tijd. 35 Indien bij de uitgifte van aandelen door een NV agio
wordt bedongen, moet dit direct bij het nemen van de aandelen worden gestort.16

Bij de BV kan de storting van het agio worden uitgesteld. 37 Uitkering van
interim-dividend bij de NV is onderworpen aan strengere regels dan er voor de
BV gelden; zo is een specifieke tussentijdse vermogensopstelling vereist.38

Afgezien van deze verschillen lijkt de keuze voor een joint venture-BV echter
meer voor de hand te liggen indien men aan deze rechtsvorm een intuitu-
personae karakter toeschrijft. De bij de BV verplicht voorgeschreven

blokkeringsregeling in geval van aandelenoverdracht lijkt op het eerste gezicht
immers opgevat te kunnen worden als een uitdrukking van het persoons-

gebonden karakter van de BV. In dit verband spreekt men wel van -typologisch
gesproken- 'open' en 'besloten' (kapitaal)vennootschappen. Naar haar vorm
open is de vennootschap die een beroep doet op het beleggend publiek ter
dekking van haar behoefte aan kapitaal. Zij zal uit dien hoofde verhandelbare

aandeelbewijzen moeten kunnen uitgeven. De aandeelhouder van een open
kapitaalvennootschap vervult in beginsel slechts de rol van kapitaalverschaffer.
Met zijn mede-aandeelhouders onderhoudt hij geen persoonlijke band, veelal is
de identiteit van de mede-aandeelhouders hem zelfs geheel onbekend. Deze

29    Art. 2:94a en 94b/204a en 204b BW.
30 Art. 2:94c/204c BW.
31    Art 2:98c BW.
32 Art. 2:207c BW.
33    Art. 2.98c lid 2 BW.
34    Art. 2:96 BW.
35    Art. 2:206 BW.
36     Art. 2:80 lid 1 BW.
37    Art. 2: 191 lid 1 BW.
38    Art. 2:105 lid 4 BW.
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aandeelhouder-belegger is primair geTnteresseerd in rendement op zijn
investering.
Onder de besloten kapitaalvennootschap wordt in het algemeen verstaan de

vennootschap die geen beroep doet op het beleggend publiek en bovendien in de
regel een beperkt aantal aandeelhouders kent:9 Een dergelijke typering van de
BV acht ik evenwel weinigzeggend. Het is immers buitengewoon moeilijk (en
onze wetgever zag daar ook van af) concreet aan te geven wat onder een beperkt
aantal aandeelhouders moet worden verstaan. In mijn visie kan een BV naar
huidig recht het beste worden gekarakteriseerd als een vennootschap die met
behulp van de in haar statuten verplicht opgenomen blokkeringsregeling in staat

is buitenstaanders te weren.40 Degene die tot de aandeelhouderskring van een
BV wenst toe te treden zal daartoe de medewerking van de vennootschap of een

vennootschapsorgaan behoeven. Dit impliceert uiteraard tevens dat beurshandel
in BV-aandelen, weliswaar op indirecte wijze, onmogelijk is gemaakt.41

Sommige buitentandse regelingen zoals de Franse SAS-wetgevin 42 (die hierna

nog uitvoerig ter sprake zal komen) en te onzent de regelgeving met betrekking
tot het EESV 3 verbieden beursgang uitdrukkelijk. Mijn laatste argument om in
deze studie uit te gaan van de joint venture-BV is dat deze in de praktijk het
meest voorkomt.

5       De joint venture-BV

Laat het BV-recht voldoende ruimte om persoonsgebonden afspraken die in het
kader van de joint venture zijn gemaakt te verwerken in de statuten? Indien de

joint venture-partners ervoor kiezen hun gemeenschappelijke onderneming de
juridische gestalte van een BV te geven ontstaat er immers spanning tussen

hetgeen de partners onderling zijn overeengekomen en het dwingendrechtelijke
BV-statuut dat niet gericht is op actieve samenwerking. Dit spanningsveld is het
directe gevolg van de bepaling in de joint venture-overeenkomst inhoudende dat

de partners zich verplichten tot oprichting van een BV over te gaan teneinde hun

39    Zie ook: Vereenvoudiging van de regels met betrekking tot het functioneren van de naamloze

vennootschappen in de Europese Unie, nr. 210, EG-document van december 1995.

40 Vgl. Yves Guyon, Rechtliche Vorgaben, die socidtd fermde: Versuch einer

Begriffsbestimmung Vorsltige filr eine Europaische Privatgesellschaft structurelemente einer

kapitalmarktfemen Europaischen Gesellschaftsform, Verlag Dr Otto Schmidt (1999) p. 43 t/m
52 en D. Helms, Die Europaische Privatgesellschaft, Rechtliche Strukturen und

Regelungsprobleme einer supra-nationalen Gesellschaft des Gemeinschaftsrechts (diss.),
Verlag Dr. Otto Schmidt,  Koln (1998) p.  105 t/m  112.

41     Vgl. CA. Schwarz Blokkering van aandelen (diss.), Kluwer, Deventer (1986), p. 54 e.v.
42    Art 262-3 Loi n° 94-1 SAS
43 Art23 Verordening nr. 2137/85  van  de  raad  van  25  juli   1985, tot instelling van Europese

economische samenwerkingsverbanden (EESV) PbEG L 199/1.
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onderneming daarin onder te brengen. De samenwerkingsafspraken die zij
hebben gemaakt zijn opgesteld met de bedoeling om door te werken 4 in de
interne vennootschappelijke organisatie van de joint venture-BV. Hierin ligt ook
het onderscheid met de (voor)overeenkomst tot oprichting van een BV die in de
regel is uitgewerkt op het moment dat de BV is opgericht. Bij een joint venture
daarentegen zullen grote delen van de joint venture-overeenkomst pas effect
sorteren na oprichting van de joint venture-BV. Hierin ligt het rechtspersonen-
rechtelijke element van de joint venture-overeenkomst besloten.

6      De probleemstelling

Het object van deze studie is derhalve de in de rechtsvorm van een BV
gerncorporeerde joint venture waarbij de deelsamenwerking vorm krijgt in een
gemeenschappelijke ondememing waarin door de partners wordt samengewerkt
op voet van gelijkheid en op grond van een daartoe strekkende 'onderlinge
regeling tot samenwerking'.45 Deze studie is overigens mede gebaseerd op mijn

praktijkervaringen bij het opzetten van (internationale) joint ventures hetgeen
echter de wetenschappelijke handicap in zich draagt dat zulks niet is uit te
drukken in bronnenmateriaal.

De joint venture is, zoals hiervoor ree(is betoogd, een persoonsgebonden,
contractuele samenwerkingsvorm. Deze behoeft een organisatie, zowel intern ads
extern. Het is een organisatie onder gemeenschappelijk beheer en bestuur (joint
control).

Indien de partners zich beperken tot het opmaken van een joint venture-
overeenkomst zal, zoals gezegd, de samenwerking en haar organisatie in ons
vormvrije personenvennootschapsrecht mogelijk moeten worden gekwalificeerd
als een (stille) maatschap, een VOF of een uitsluitend contractuele
samenwerking. Ter voorkoming van kwalificatieproblemen zal daarom expliciet
voor een bepaalde rechtsvorm moeten worden gekozen zodat de partners hun
rechtspositie, ook voor wat betreft de toepasselijkheid van dwingend en regelend
recht, uitdrukkelijk bepalen. In civielrechtelijke, maar ook in fiscaalrechtelijke
zin zullen aldus keuzes moeten worden gemaakt. Wordt gekozen voor een

44 In een ander verband wordt ook wel van 'doorwerking' van contractuele regelingen

gesproken: Zie J.M. Blanco FernAndez Vennootschapsrechtelijke werking van
stemovereenkomsten, Ondememingsrecht, 1999/6, p. 148 t/m 151 en R. van Buuren, Enkele
ontwikkelingen rond de stemovereenkomst, V&O, 2000/afl. 6, 9 98 t/m 100.

45 MJ.G.C. Raaijmakers, Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over joint ventures,
Preadvies Nederlandse vereniging voor rechtsvergelijking nr. 46, Kluwer, Deventer (1992), p.
54 t/m 56.
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rechtsvorm met of zonder beperkte aansprakelijkheid? Dient de rechtsvorm
fiscaal transparant te zijn of niet? Wat de partners in ieder geval wensen is dat
de door hen gemaakte samenwerkingsafspraken in tact blijven en niet als het
ware worden 'overruled' door regels die de wet verbindt aan de rechtsvorm die
zij kiezen. De joint venture-overeenkomst is en blijft immers de basis van hun
samenwerking. Hoe verhoudt zich dit uitgangspunt met het BV-recht?

Hoewel de BV in het stelsel van onze wet wordt aangemerkt als 'besloten',
blijkt dat er in praktijk een duidelijke spanning optreedt tussen de joint venture
als persoonsgebonden samenwerking en het wettelijk BV-statuut. Belangrijk
daarbij is dat, zoals nog zal blijken, de BV -naar voorbeeld van de NV- de opzet
volgt van een klassieke kapitaalvennootschap met aandeelhouder-belegger die
in de wettelijke conceptie als 'derden' tegenover de zelfstandige en
institutionele BV-rechtspersoon staan. Een dergelijk instituut behoeft een
bestuur dat het vennootschappelijk belang, hetwelk in vergaande mate is
geabstraheerd van het aandeelhoudersbelang bewaakt. In werkelijkheid loopt
het vennootschappelijke belang van de joint venture-BV echter vanwege a) de
onderlinge alhankelijkheid van vennootschap en partners en b) de onderlinge
contractuele (doel) verbondenheid van de partners parallel met het belang van
de partner-aandeelhouders. Voorts impliceert de keuze voor de rechtsvorm van
de BV de toepassing van vele dwingendrechtelijke regels. Deze problematiek
roept de vraag op ofde BV een geschikte rechtsvorm is voor een joint venture.

Ik wil de lezer niet onthouden dat mijn conclusie zal luiden dat dit niet het geval
is. Blijken zal dat in het stelsel van boek 2 BW een vennootschap met rechts-
persoonlijkheid en beperkte aansprakelijkheid* ontbreekt waarbinnen de door
mij onderzochte joint venture-onderneming efficient kan functioneren.

Men kan zich de vraag stellen of deze spanning tussen de contractuele,
personenvennootschapsrechtelijke elementen van joint venture-overeenkomst en
de rechtspersonenrechtelijke lidmaatschapsverhouding  uit hoofde van Boek 2
BW niet op te lossen is met behulp van het instrumentarium dat reeds naar
huidig recht ter beschikking staat. Hiervoor kwam reeds ter sprake dat, voor de
partners, de joint venture-BV in feite dienstbaar is aan het bereiken van het
vennootschappelijke doel dat zij zich hebben gesteld. Dit instrumentele karakter
bepaalt mijns inziens ook in eerste instantie de invulling van het
vennootschappelijke belang van de joint venture-BV en daarmee ook de

46    Zie H.J. de Kluiver, Het vennootschapsrecht dient te worden versoepeld.......en verscherpt, een
rechtseconomisch perspectief, TVVS 1994 nr. 7, p. 174 e.v.

47  De BV en NV zijn immers rechtspersonen van het verenigingsrechtelijke type met een
dualistische structuur (aandeelhoudersvergadering/ledenvergadering versus bestuur)
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invulling van het beheer en bestuur over de door de partners ter beschikking
gestelde middelen. Stel nu dat de partners daadwerkelijk een stille maatschap
oprichten in het kader van de realisering van hun vennootschappelijke
doelstellingen en in deze maatschap de aandelen in de joint venture BV -in
juridische of economische zin- inbrengen. De samenwerking gaat dan dus zover
dat de partners deze aandelen in gemeenschap brengen. Binnen het kader van de
maatschap richt de samenwerking zich dan op het uitoefenen van alle krachtens
de wet en de statuten aan de aandeelhouders van de joint venture-BV
toekomende rechten.
Het vermogensrechtelijke voordeel, de op de aandelen uit te keren bedragen en
de waardestijging van de aandelen zelf wordt binnen het kader van de maatschap
ten behoeve van alle partners verdeeld. Indien men zou menen dat de hier
omschreven bedoelde vorm van samenwerking niet voldoet aan de eisen van
artikel 7A:1655 BW, dan is weliswaar geen sprake van een maatschap, doch de
maatschapsregels zullen naar mijn mening wel analogisch mogen worden
toegepast.

Wat hebben wij gecreeerd? Een maatschap als holdingvennootschap.48 De joint
venture-BV heeft slechts 6dn aandeelhouder: de maatschap. De wijze waarop het
vergader-, stem- en dividendrecht dat is verbonden aan de aandelen wordt uitge-
oefend is in deze constructie een vraag van maatschapsrecht geworden. De
regelingen omtrent de besluitvorming van de vennoten en de vertegen-
woordiging van de maatschap zijn in dit opzicht bepalend. In een 50/50 joint
venture ligt het voor de hand dat wordt afgesproken dat de vertegenwoordiging
van de maatschap in handen wordt gelegd van beide partners danwel hun
afgevaardigden gezamenlijk. Het vergader-, stem- en dividendrecht wordt
mitsdien ook gezamenlijk uitgeoefend. Er is geen noodzaak meer om in dit
opzicht gebruik te maken van stemovereenkomsten.49 Via de gezamenlijke

vertegenwoordigingsbevoegdheid op het niveau van de maatschap zal een
redelijke mate van zekerheid zijn gecreterd dat de contractuele verplichtingen
die de partners zijn aangegaan met betrekking tot winstverdeling, dividend-
politiek, te voeren beleid, besluitvorming en de (on)overdraagbaarheid van
aandelen in de joint venture-BV werkelijk zullen worden gerealiseerd. Als ik het
goed zie zal in deze gevallen geen strijd meer kunnen optreden met
dwingendwettelijke regels uit het BV-recht. Dit geldt ook voor de joint venture
met drie of meer partners in de situatie dat alle partners of hun afgevaardigden
de gezamenlijk bevoegde vertegenwoordigers van de maatschap zullen zijn.

48   Zie voor interessante CV-constructies: V.A.E.M. Meijers, Personenvennootschappen "nieuwe
stijl", WPNR 2001/6462, p. 885/886.

49   Zie J.B. Huizink, Maatschap en stemovereenkomst, A-T-D, Opstellen aangeboden aan Prof.
mr. P. van Schilfgaarde, Kluwer, Deventer (2000), p. 189/190.

12



De joint  venture-vennootschap:   een persoonsgebonden  kapitaalvennootschap

Hoewel de praktijkjurist met behulp van deze en dergelijke constructies enige
onzekerheden omtrent de rechtsgeldigheid van de gemaakte samenwerkingsaf-
spraken kan wegnemen, zou het mijns inziens niet nodig moeten zijn deze
ontsnappingsroutes te volgen. Want wat in wezen toch wordt getracht is het
ontsnappen aan het dwingendrechtelijke normenkader van Boek 2 BW. Vanuit
rechtseconomische optiek is sprake van een sub-optimale oplossing aangezien
de joint venture wordt belichaamd in niet 66n maar twee rechtsvormen: een
personenvennootschap dn een kapitaalvennootschap. Dit feit en de noodza-
kelijke onderlinge afstemming van beide rechtsvormen brengt extra kosten met
zich mee die vermeden zouden kunnen worden indien een geschikte rechtsvorm
voor handen zou zijn.

Ik ben van mening dat het gewenst is om een meer flexibele vennootschapsvorm
te ontwikkelen. Die gedachte wordt, zoals nog zal blijken, in alle opzichten
ondersteund indien men ons recht vergelijkt met verschillende andere, relevante,
rechtsstelsels.

De ontwikkeling van het wettelijk vennootschapsrecht op dit gebied ligt
nagenoeg stil. De Europese harmonisatie van vennootschapsrecht was vooral
gericht op het NV-recht en, wat BV's betreft, op openbaarmaking van
vennootschappelijke gegevens. Wat men daarvan ook kan vinden, het lijkt
allerminst waarschijnlijk dat de Europese Unie zich zal gaan richten op
harmonisatie van BV-recht. In ieder geval is er mijns inziens geen enkele reden
om daarop te wachten. Dat geldt evenzeer voor het initiatief voor een Europese
besloten vennootschap. Nog afgezien van de vraag of en wanneer deze
vennootschapsvorm er zal komen, het biedt inhoudelijk'° te weinig perspectief
op een werkelijk supranationales' oplossing van de hier gesignaleerde

problemen. Ook dit wijst in de richting van de ontwikkeling van een nieuwe
Nederlandse rechtsvorm.

De rechtseconomische benadering die ik kies in deze studie is mijns inziens
alleszins gerechtvaardigd. Hoewel rechtseconomische beginselen niet universeel
toepasselijk zijn, leent het rechtsgebied, het ondernemingsrecht, zich hier bij
uitstek voor. Het bedrijfsleven dient mijns inziens te kunnen vertrouwen op

50  Zie voor beschouwingen over enkele aspecten van de Europese besloten vennootschap:
Themanummer: De Europese BV, Ondernemingsrecht 2001/11

51  Ook de regeling van de Europese NV geeft in dit opzicht weinig hoop. Deze nieuwe
rechtsvorm waarover recent overeenstemming is bereikt wordt voornamelijk beheerst door het
recht van het land van vestiging. De supranationale component van de regeling is beperkt
gebleven
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efficiente regelgeving met betrekking tot de wijze waarop ondernemingen intern
en extern kunnen worden georganiseerd. De overheid dient hierin te voorzien.52

De kern van deze studie kan worden samengevat in de volgende vraagstellingen:

De hoofdvraag is:

Aan welke, vanuit rechtseconomische beginselen gestelde, voorwaarden dient
de civielrechtelijke regelgeving op het gebied van de joint venture-vennootschap
te voldoen en hoe dient deze joint venture-vennootschap in de belastingheffing
te worden betrokken?

Teneinde een antwoord te kunnen geven op deze vraag dienen de volgende
deelvragen te worden beantwoord:

1.     Wat zijn de belangrijke elementen van de joint venture-overeenkomst?
2.   Tot welke knelpunten leidt incorporatie van de joint venture in rechts-

vorm van de BV.
3. Is dwingend recht noodzaketijk ten aanzien van de intern-vennoot-

schappelijke verhoudingen binnen de joint venture-vennootschap?
4. Welke uitgangspunten voor fiscale behandeling van de joint venture-

vennootschap zijn gewenst?

In de volgende paragraaf zal de werkwijze worden besproken volgens welke ik
de bovenstaande vragen zal trachten te beantwoorden.

52 Zie in dit verband ook het consultatiedocument over mogelijke wijziging van het
vennootschapsrecht in Europa dat de commissie-Winter op 25 april 2002 op de website van de
Europese commissie publiceerde. Daarin staat te lezen dat de commissie een voorstander is
van forse deregulering en Ilexibilisering van het vennootschapsrecht. In chapter 2 -General
themes- wordt aangegeven dat het vennootschapsrecht deels gericht is op het bestrijden van
misbruik, hetgeen heeft geleid tot dwingendrechtelijke en lastenverzwarende regels voor het
bedrijfsleven: 'Lately there is an understandable urge to suppress commercial and financial
activities by terrorists and other criminals who use companies. This development leads to
quite the opposite of company law  as a framework for competitive business: more compulsory
rules, heavier monitoring and enforcement regimes and more cumbersome and burdensome
procedures for all. We do not limit the right of all to acquire and use a mobile telephone
because criminals use mobile telephones. Similarly we should be very careful about burdening
company law with detailed and cumbersome rules because some criminals make use of
companies. The Group believes that the general object of combating fraud and abuse of
accepted legal forms (whether it be a bank account or a company) should be archieved
through specific law enforcement instruments outside company law and should not be allowed
to hinder the development and use ofefficient company law structures'
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7       Opzet van deze studie

Deze studie bestaat uit twee delen: een civielrechtelijk en een fiscaalrechtelijk
deel. In het civielrechtelijke deel staat de structuur en inrichting van de joint
venture-BV centraal en de spanning die ontstaat tussen het wettelijke BV-statuut
en de joint venture-overeenkomst zoals ik die in mijn eigen notariele praktijk
heb ervaren. Aan de hand van joint venture-contracten zoals deze in de praktijk
voorkomen zal worden getracht de kenmerkende elementen van de joint venture-
verhouding te analyseren. Deze specifieke kenmerken zullen daarna in verband
worden gebracht met het huidige BV-recht waarbij de botsingen tussen het een
en het ander zullen worden geinventariseerd.

Vervolgens wordt geconcludeerd dat er behoefte is aan een nieuwe rechtsvorm
die een verbindingsschakel vormt tussen kapitaalvennootschappen enerzijds en
personenvennootschappen anderzij(is, welke overgangsfiguur reeds in het
buitenland bestaat. Om hier meer inzicht in te krijgen wordt ons recht
vergeleken met het Duitse, Franse, Amerikaanse en Nederlands-Antilliaanse
recht. Voorts wordt vergeleken met de plannen voor een Europese BV en
incidenteel ook met Engels recht.

Het civielrechtelijke deel van deze studie wordt afgesloten met een schets van
een nieuwe rechtsvorm in Boek 2 voor een corporate joint venture. Het
uitgevoerde rechtsvergelijkende onderzoek is hiervoor een belangrijke inspiratie-
bron.53

Mijn hoop is dat dan en ander een (verdere) aanzet moge geven voor
modernisering van ons vennootschapsrecht met name daar waar het de persoons-
gebonden samenwerking tussen ondernemingen betreft.34

Bij het inventariseren van de botsingen tussen joint venture-recht en BV-recht is
gekozen voor een probleemgerichte aanpak: telkens stel ik mij de vraag of, en zo
ja, in hoeverre de wettelijke regels van boek 2 BW en de uitleg die daaraan in de
heersende leer wordt gegeven zich verzetten tegen doorwerking van de in de
joint venture-overeenkomst neergelegde afspraken en principes met betrekking
tot de organisatorische structuur, inrichting en functioneren van de
gemeenschappelijke onderneming. Ik heb mij daarbij beperkt tot de onder-
werpen waarin het specifieke karakter van de joint venture-verhoudingen het
scherpst tot uitdrukking pleegt te komen. Deze zijn mijns inziens:

53   Tli M. De Boer, Vergelijkenderwijs: de inspiratie van buiteniands recht, WPNR 1992/6033,
p. 46 e.v.

54      Zie ook de oproep van M.J.G.C. Raaijmakers, lien Europese BV of hervorming van nationaal
recht voor'besloten ondernemingsvormen'?, Ondernemingsrecht 2001/11, p. 326/327.
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•     deelname in een persoonsgebonden kapitaalvennootschap;
• loyaliteitsverplichtingen;
• joint control;
•     stemrecht en besluitvorming;
• winstdifferentiatie;
•     rekening en verantwoording;
•     uittreden uit een persoonsgebonden kapitaalvennootschap.

De rechtsvergelijking is geschied volgens de klassieke rechtsvergelijkende
methode." Per onderwerp worden vanuit de door mij gekozen uitgangspunten de
naastliggende regelingen van Nederlands personenvennootschapsrecht alsmede
de daarmee corresponderende buitentandse regelingen besproken. Deze
onderwerpsgewijze behandeling verschaft naar mijn mening meer inzicht dan
een benadering waarbij de buitenlandse rechtsstelsels separaat en 'en bloc'
worden geanalyseerd.

Interne rechtsvergelijking van de joint venture-BV met de
personenvennootschap ligt voor de hand. Beide associatievormen vinden hun
basis in de affectio societatis, de vertrouwensrelatie tussen de partners en de
sterke persoonsgebondenheid. Geheel in overeenstemming met het persoons-
gebonden principe is dwingende wetgeving met betrekking tot de
personenvennootschap -althans tot nu toe- beperkt gebleven, waardoor deze
rechtsvorm flexibel is en eenvoudig aan veranderende omstandigheden aan te
passen is. Dit kenmerk maakt de personenvennootschap in aanleg tot een
aantrekkelijk instrument voor samenwerking tussen ondernemingen.

Waarom rechtsvergelijking met buitenlandse rechtsvormen? De hiervoor
geschetste spanningen tussen contractuele samenwerking en het normenkader
van de rechtsvorm is niet uniek voor de Nederlandse verhoudingen. Ook in het
buitenland heeft wetenschap en praktijk met dit probleem geworsteld.
Onderzoek leert dat verschillende buitenlandse wetgevers specifieke
oplossingen hebben ontwikkeld, in het bijzonder door meer flexibele
ondernemingsvormen aan te bieden die recht doen aan de werkelijke
rechtsverhoudingen in joint ventures en andere (zeer) besloten samenwerkings-
verbanden.

Achtereenvolgens komen aan bod de Duitse GmbH, de Franse SAS, de
Amerikaanse (close) corporation, de Nederlands-Antilliaanse BV en het voorstel
voor de Europese BV. Het criterium op grond waarvan deze selectie plaatsvond

55 Zweigert/Kartz/Weir, Introduction to comparative law, 3rd edition, Clarendon Press, Oxford
(1998), p. 16/17.
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was de vergelijkbare maatschappelijke functie56 die deze rechtsvormen innemen
in de buitentandse rechtsstelsels: het zijn vennootschappen die in het betreffende
land gebruikt worden voor 'besloten' verhoudingen waarbij de persoons-
gebondenheid van de aandeelhouders op de voorgrond staat. Voor hun kapitaal-
behoefte doen zij voorts geen beroep doen op het beleggend publiek':

Ik kies voor rechtsvergelijking met de Duitse GmbH aangezien deze rechtsvorm
het midden houdt tussen de AG (naamloze vennootschap) en de offene
Handelsgesellschaft (VOF). Vanwege haar nevengeschiktheid aan de AG en de
vergelijkbaarheid -in het algemeen- van het Duitse en Nederlandse recht wordt
de GmbH vaak beschouwd als de evenknie van de BV, quod -zoals zal blijken-
non. Het Duitse AG-recht kenmerkt zich door zijn sterk dwingendrechtelijk
karakter: slechts in uitzonderingsgevallen is afwijking van de wettelijke regeling
mogelijk.'s Dit geldt ook voor de kleine AG. Naar buiten toe is de GmbH een
kapitaalvennootschap met strenge dwingendrechtelijke regels van

crediteurenbescherming maar de intern-organisatorische opzet staat in hoge mate
ter vrije dispositie van de aandeelhouders'g (Satzungsautonomie). In tegen-
stelling tot het AG-recht kent het Duitse GmbH-Gesetz echter veel regelend
recht. Deze modus operandi is door de Duitse wetgever welbewust gekozen
aangezien de GmbH als rechtsvorm voor verschillende doeleinden geschikt
moest zijn: het 'Gesellschaftsvertrag' moest kunnen worden toegesneden op,
onder andere, een familiebedrijf, een concerndochter of een joint venture. Alleen
beursvennootschap kan zij niet zijn. De GmbH die zodanig is vormgegeven dat
de persoon van de 'Gesellschafter' meer op de voorgrond staat dan diens
kapitaalinbreng wordt wel aangeduid als 'personalistische Kapitalgesellschaft'.60
De rechtsvorm van de GmbH en de achterliggende principes zijn omarmd door
vele jurisdicties in Europa, Zuid-Amerika en het Oostblok.61 Onze Nederlandse
BV wijkt echter sterk van dit model afdoor haar sterke orientatie op de NV.

56   Vgl. Th M. de Boer, Uitgangspunten van de rechtsvergelijkende theorie: een paradigma voor
de lage landen, Rechtsvergelijking, Bijzonder nummer Ars Aequi, (mei 1994), p. 303 t/m 310

57 Zoals hierna zal blijken gaat de Nederlands-Antilliaanse wetgever er echter vanuit dat de
mogelijkheid bestaat om de naamaandelen van de NABV ter beurze te noteren.

58   § 23 Abs. 5 AktG.
59 LutterHommelhoff, GmbH-Gesetz kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, Koln, 14' druk

(1995), Einleitung p.1/2.
60 Baanbrekend: U. Immenga, Die personalistische Kapitalgesellschaft, eine rechtsverge-

leichende Untersuchung nach deutschem GmbH-Recht und dem Recht der Corporations in den
Vereinigten Staaten, Wirtschaftrecht und Wirtschaftspolitik, Band 15, Athenaum Verlag Bad
Homburg v.d. H. (1970), p. 15.

61  LutterHommelhoff, GmbH-Gesetz kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, K014 14' druk
(1995), p. 6 'Die GmbH ist nicht nur bei uns die beliebteste Gesellschaftsform. sie ist auch -
neben del Genossenschaft- unser erfolgreichster Exportartikel auf dem Gebiete des Rechts'.
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Het Franse recht op de kapitaalvennootschappen gaat, net als het Nederlandse
NV en BV-recht, in beginsel uit van het principiele recht van een aandeelhouder
op overdracht van zijn aandelen. Het is juist dit principiele recht op aandelen-
overdracht in relatie tot vraag naar de geldigheid van andersluidende
aandeelhoudersovereenkomsten die in de tachtiger en negentiger jaren de
rechtsgeleerde schrijvers in Frankrijk in beweging heeft gebracht.62 Een recht op
aandelenoverdracht staat immers haaks op de bij persoonsgebonden vennoot-
schappen geldende hoofdregel dat overdracht van aandelen slechts kan
geschieden indien alle aandeelhouders hiermee instemmen. De Franse
rechtspraktijk behielp zich met buiten-statutaire, contractuele, regelingen om te
verhinderen dat de continuReit van de vennootschap zou worden aangetast door
het ontijdige vertrek van een aandeelhouder. De vraag was en bleef echter of
deze aandeelhouders-overeenkomsten geldig waren. En als zij al geldig waren,
konden zij dan effectief een onwelgevallige aandelenoverdracht voorkomen? Of
was  het toch een kwestie van boete eWof schade wegens wanprestatie terwijl  de
overdracht zelf geldig was?63 In breder verband rees de vraag of het
dwingendrechtelijke karakter van vele vennootschappelijke voorschriften voor
deze gevallen wel gerechtvaardigd was.64

Het antwoord van de Franse wetgever kwam in  1994 met de invoering van de
SAS als een nieuwe fiexibele,65 zo men wil, lichte 6 vennootschapsvorm,
geschikt voor joint ventures.67 Het werd  de SAS uitdrukkelijk mogelijk gemaakt

om bepalingen in haar statuten op te nemen die overdracht van aandelen
begrenzen of uitsluiten.68 De meest ingrijpende wettelijke bepaling in dit kader is
de mogelijkheid om de overdracht van aandelen gedurende een termijn van ten
hoogste 10 jaar statutair geheel uit te sluiten. De Franse wetgever fundeert deze
regel geheel op het feit dat de oprichters de SAS als rechtsvorm voor hun

62 Zie onder andere J. Moury, Les clauses restrictives de la libre nagociabilitd des actions Rev.
trim.  droit com., 1989/avr.-juin,  p   187  e.v., P. Bissarg L' inadaption du droit fran*s  des
soci6t6s aux besoins des enterprises et les aldas des solutions, Revue des Socittds (1990), p.
553 t/m 566 en G. Parldani, ks pactes d'actionnaires, Revue des Sociatts (1991),9 1.

63   Y. Guyon, Traita des Contrats, Les sociatts (Amanagements statutaires et conventions entre

associes) (1997), nr. 36. p. 226 en Editions Francis Lefebvre, Societ6 par actions Simplifide,
Rdgime juridique et fiscal, Editions Francis Lefebvre (1994), p. 150/151, nr. 668.

64      E. du Pontavice, Le droit des socittds commerciales en question, Rev. jurispr. Com. (1989), p.
241

65   D. Valette, Contexte et mdthode de l'adaption du nouveau rdgime de la socidtd par actions
simplifi6e (article 3 de la loi du 12 julliet 1999), Revue des socittds, avr. juin 2000, p. 215
Um 221.

66 Zie L.Timmerman, Lichte vennootschapsvormen, Ondernemingsrecht 2001-9, p. 253.
67    Ingevolge Loi 99-587 van 12 juli 1999 is de SAS-wetgeving zodanig aangepast dat sindsdien

een SAS slechts 6dn aandeelhouder kan hebben.
68 Art 262-14 en 262-15 Loi n° 94-1 SAS.
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samenwerking hebben gekozen,69 hetgeen impliceert de keuze voor een
rechtsvorm die de intuitus personae als hoofdkarakteristiek heeft.
Het is voor ons onderwerp bepaald belangwekkend om kennis te nemen van de
van *ie oplossingen en antwoorden die in Frankrijk -welke een belangrijke
vertegenwoordiger is van de Latijns continentale rechtstraditie- voor de ook dAAr
gesignaleerde knelpunten zijn gevonden. De Franse wet laat, zoals zal blijken,
aan de samenwerkende partners van de SAS grote vrijheid om de interne
vennootschappelijke structuur naar eigen inzicht vorm te geven. Deze faciliteit
berust in essentie op het principe van de contractsvrijheid.70

In het Amerikaanse recht speelt dogmatiek traditiegetrouw een beperkte rol. Het
hedendaagse Amerikaanse vennootschapsrecht is overwegend facili*rend van
aard. Sleutelwoorden zijn: 'flexibility' en 'modernization'".
Het vennootschapsrecht in de Verenigde Staten is opgesplitst in 50 jurisdicties.
Elke 'state' heeft zijn eigen 'corporation law'. De Amerikaanse justitiabelen zijn
vrij in de keuze van de staat waaronder zij hun vennootschap wensen op te
richten. In welke staat zij na oprichting daadwerkelijk gaan opereren is daarbij
niet doorslaggevend voor de keuze van hun vennootschappelijk zetel. Dit
systeem van 'free choice' heeft tot gevolg gehad dat tussen de verschillende
staten een zekere wedijver is ontstaan om hun vennootschapsrecht aan te passen
met als doel het creeren van een aantrekkelijk vestigingsregime voor
vennootschappen. Men denke daarbij aan snelle, efficiente en goedkope
oprichtingsprocedures maar ook aan de versterking van het dispositieve karakter
van de wetgeving. Door critici wordt dit verschijnsel, in navolging van Prof.
W.L. Caryn (Columbia University) aangeduid als 'race to the bottom', waarbij
het regulerende karakter van de wetgeving systematisch wordt uitgehold ten
faveure van het management en ten koste van de aandeelhouder. Anderen
daarentegen plaatsen vraagtekens bij een aantal van Cary's uitgangspunten.

73

Weer anderen wijzen op het feit dat de aandelenmarkt geen enkele indicatie
geeft in de richting dat de waarde van de aandelen in Delaware-

69  P. Delebecque, Socittd par actions simplifide et pactes d'actionnaires, A. Couret et al.,
Social par actions simplifi6e, Parijs (1994), p. 64, nr. 131 en Y. Guyon, Droit des Affaires,
Droit commercial gdntral et Socittts, Economica, Parijs (1998), p. 508, nr. 471-10.

70   M. Jeantin. Les associ6s de la Socittd par actions simplified, Revue des Sociatts (1994), 9
224.

71 Modern Company Law for a Competitive Economy (An international survey of company law
in the commomwealth, North America, Asia, and Europe) Department of Trade and Industry
(DTI), London August 1998, p. 54 t/m 62, verkrijgbaar op www.dti.gov.uk.

72 Zie William L. Cary, Federalism and Corporate Law: Reflections Upon Delaware, 83 The
Yale Law Journal, March 1974 nr. 4, p. 663 en 666

73   Ralph K. Winter, State law, shareholder protection and the theory of the corporation, 6J.
Legal Stud. 251 (177).
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vennootschappen door deze 'managementvriendelijke' opzet onder druk zou
staan.74

Belangrijke bronnen van hedendaggc Amerikaans vennootschapsrecht zijn de
'lead jurisdictions' Delaware en New York. De Model Business Corporation
Act (MBCA), ontwikkeld door de American Bar Association, werkt tegelijk als
voorbeeld en als een belangrijke indicator van de in de Amerikaanse rechts-

wetenschap en rechtspraktijk heersende opvattingen omtrent vennootschaps-
recht.'s Voor ons onderwerp is van belang dat de MBCA (1984) en vele
afzonderlijke regelingen van de Amerikaanse staten die op MBCA (1984) zijn
gebaseerd- aangepaste regels geeft voor close corporations.76 Deze regels geven
de aandeelhouders van een close corporation grote vrijheid om de structuur en
inrichting aan te passen.

Op de Nederlandse Antillen is per 1 januari 2000 bij landsverordening de
besloten vennootschap geintroduceerd." Tot 1 januari 2000 kende het Neder-
lands-Antilliaanse vennootschapsrecht alleen de naamloze vennootschap.
Volgens de memorie van toelichting  was modernisering van het vennoot-
schapsrecht noodzakelijk. De regeling van de naamloze vennootschap in de
artikelen 33 e.v. van het Wetboek van Koophandel van de Nederlandse Antillen
dateert uit 1935. Men wilde bij die modernisering echter niet het voorbeeld
volgen van de in zekere zin verstarde Nederlandse BV. In de memorie van
toelichting wordt opgemerkt dat in Nederland weinig aandacht is besteed aan de

toegankelijkheid van het stelsel voor investeerders die vertrouwd zijn met het
Anglo-Amerikaanse systeem.
Teneinde het vestigingsklimaat op de Nederlandse Antillen te bevorderen is
gestreefd naar een relatief eenvoudige en flexibele vennootschapsvorm, waarin
het dwingende karakter van de regelgeving tot een minimum is teruggebracht.
Het voornaamste kenmerk van de nieuwe regeling is dan ook dat de
aandeelhouders een grote mate van vrijheid wordt gelaten om statutaire

inrichting van de vennootschap naar eigen inzicht te bepalen. Gevolg van deze
vrijheid is dat de Nederlands-Antilliaanse BV vrijwel elke gewenste gedaante
kan aannemen. In zoverre vertoont de Nederlands-Antilliaanse BV overeen-

74 Zie bijvoorbeeld: Roberta Romano, The state competition debate in corpotrate law, 8 Cardozo

L. Rev. 709 (1987), en, van dezelfde schrijver, The genius of American law, AEI Press
(1993)

75   Robert W. Hamilton, Corporations, Black Letter Series, West Publishing Co, St. Paul, Minn,
4'druk (1997), p 124/125.

76 Zie section 7.32 MBCA (1984).
77  Zie P. van Schilfgaarde, De Besloten Vennootschap naar het recht van de Nederlandse

Antillen, Ondernemingsrecht 2000-2, p. 31 t/Ill 36 en J.W. Winter, Nieuw: de Antilliaanse
Besloten Vennootschap, WPNR 2000/6385, p.  19 Um 22 en WPNR 2000/6386, p. 36 t/m 41.

78    Staten  van de Nederlandse Antillen, zitting 1998/1999 memorie van toelichting  bij  de
Landsverordening inzake de Besloten Vennootschap, Algemeen, punt 2.

20



De joint venture-vennootschap:  een persoonsgebonden kapitaalvennootschap

komst met de Duitse GmbH die ook een dergelijk 'multi purpose' karakter heeft.
De Nederlands-Antilliaanse wetgever laat zelfs beursnotering79 toe.

Onlangs werd door een internationale projectgroep bestaande uit vertegen-
woordigers uit het bedrijfsleven en specialisten op het gebied van het
vennootschapsrecht een voorstel gelanceerd om tot een verordening te komen
voor een nieuwe rechtsvorm, specifiek gericht op de bevordering van de
samenwerking tussen Europese ondernemingen. Het initiatief tot het instellen
van deze projectgroep was genomen door CCIPw en MEDEF:' Hoewel de
ontwerpverordening genaamd, 'Socitte    Privte    Europtenne    (SPE)'     niet
afkomstig is van de Europese Commissie steunt deze het voorstel wel.82 Onlangs
werd door het vaktijdschrift Ondernemingsrecht een themanummer gewijd aan
de Europese BV:3
Vooralsnog is het Europese Economische Samenwerkings Verband (EESV) de
enige rechtsvorm van communautair recht. Naar verwachting komt daar in 2004
de Societas Europaea (SE) bij.g4 Gezien het ancillaire karakter van het EESV is
toepasbaarheid niet groot. In tegenstelling tot een vennootschap die in het
algemeen het behalen van winst voor zichzelf nastreeft, is het EESV primair
gericht op het vergemakkelijken of ontwikkelen van de economische werkzaam-
heid van de leden.u De SPE is echter vormgegeven als een supranationale
Europese besloten vennootschap gericht op het maken van eigen winst. De
aandeelhouders zijn bovendien verbonden door een sterke affectio societatis.=
De vrijheid van interne organisatie die hieraan inherent is, wordt uitgedrukt in de
bepaling dat de statuten de rechten van aandeelhouders, de wijze waarop de

79 Zie memorie van toelichting bij de Landsverordening inzake de Besloten Vennootschap,
artikelsgewijze toelichting ad artikel 1: 'Aandelen aan toonder worden in Nederland vooral
uitgegeven met het oog op de beurshandel, zoals deze in Nederland is georganiseerd.
Ervaringen in het buitenland, waaronder de Verenigde Staten, leren echter dat beurshandel
heel goed mogelijk is, ook al zijn er geen aandelen aan toonder' en voorts ad artikel 31: 'in lid
2 wordt rekening gehouden met het in Amerika bij beursvennootschappen niet ongebruikelijke
systeem waarbij een 'record date' beslissend is voor de bevoegdheid om een stem uit te
brengen'.

80    Chambre de Comerce et d'Industrie de Paris.
81  Mouvement des Enterprises de France, voorheen genaamd: Conseil National du Patronat

fran ais (CNPF).
82    Aldus M. Monti, lid van de Europese Commissie tijdens het gelijknamige congres te Brussel

op 8 april 1999.
83 Ondememingsrecht, 2001-11.
84   Zie het Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese

Vennootschap (SE), 14886/00 NL en Ondememingsrechi 2001-7, Themanummer over de
Europese vennootschap.

85     Zie de overwegingen in de verordening nr. 2137/85 van de raad van 25 juli 1985, tot instelling
van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)PbEG L 199/1.

86 Zie memorie van toelichting (Expos6 des Motifs: une approche nouvelle) p. 9.
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vennootschap functioneert de bevoegdheden van vennootschapsorganen en de
overdraagbaarheid van aandelen regelen.8' Van het scherp uiteenhouden van de
aandeelhoudersfunctie en de bestuursfunctie is geen sprake.

Het tweede deel van deze studie ziet op de gewenste fiscale behandeling van de
joint venture-vennootschap waarvan de contouren zijn aangegeven in het
slothoofdstuk van het civielrechtelijke deel, in het bijzonder voor wat betreft de

vennootschapsbelasting. Daarbij komen ook de in de praktijk voorkomende
constructies aan de orde die ten doel hebben de joint venture-vennootschap
zoveel mogelijk fiscaal transparant te doen zijn.

87   Artikel 2 lid 3 voorontwerp SPE-verordening.
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Inhoud en rechtskarakter van de joint venture-
overeenkomst/Gorts'

1 Inleiding

Mijn uitgangspunt is dat de joint venture-overeenkomst de juridische basis van
de samenwerking vormt. Gedurende het bestaan van de samenwerking worden
de onderlinge rechtsbetrekkingen tussen de joint venture-partners en hun
gezamenlijke rechtsbetrekking tot de joint venture-onderneming primair
geregeerd door de joint venture-overeenkomst en de aanvullende afspraken,
besluiten en gedragspatronen ter uitvoering, uitwerking en invulling van de joint
venture-overeenkomst. Dit geheel wil ik in navolging van Raaijmakerst duiden
als 'onderlinge regeling tot samenwerking' (orts). De essentie van de orts -een
begrip afkomstig uit de structuurregeling2- ligt in de (contractuele) gebondenheid
om gezamentijk of met onderlinge afstemming direct of indirect het beleid van
de joint venture-vennootschap te bepalen.3 Uit de jurisprudentie4 blijkt dat voor
het bestaan van een orts 'voldoende is dat partijen krachtens deze regeling over
en weer verbonden zon hun  ls aandeelhouders op het gebied van de
gemeenschappelijke dochter   uit te oefenen invloed op elkaar   af te stemmen'.
Deze gecoardineerde beleidsbernvioeding kan rechtstreeks door aandeelhouders
maar ook via een ander vennootschapsorgaan of een policy committee5 gestalte
krijgen:
Naast deze zuivere contractuele relatie staan de relaties van de joint venture-
partners als aandeelhouders van de joint venture-BV. Men spreekt hier wel van

1 M.J.G.C. Raaijmakers, Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over joint ventures,
Preadvies Nederlandse vereniging voor rechtsvergelijking nr. 46, Kluwer, Deventer (1992), p.
54 t/m 56.

2      Zie art: 153/263 lid 3 sub d BW.
3    Zie Asser-Maeijer 2, III, nr. 393, L. Timmerman, in: Rechtspersonen, artikel 153, aant. 17,

S.M. Bartman/A.F.M. Dorresteijn, Van het concern Gouda Quint Deventer, 4' druk (2000),
Hst  II   1.5  p.   134  e.v.  en G.T.M.J. Raaijmakers, De werkingssfeer van  de  structuurregeling,
Toepassing en toekomst van de structuurregeling, Gouda Quint, Deventer (1998), p. 42.

4      Hof Amsterdam, 4 juni 1982, NJ 1990,828 (International Harvester).
5      Zie p. 42/43 van deze studie.
6 M.J.G.C. Raaijmakers, Joint Ventures (diss.), Serie Monografieen vanwege het Van der

Heijden Instituut, deel 14, Kluwer, Deventer (1976), p.  64 e.v. en p  107 e.v.
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lidmaatschapsverhouding.7 Deze lidmaatschapsverhouding is evenwel ingekap-

seld in de contractuele regelingen die in het kader van de joint venture-

overeenkomst zijn gemaakt. De joint venture-BV heeft vooral een dienende

functie en wordt als instrument door de joint venture-partners ingezet in het
kader van de realisatie van de doelstellingen die zij zich in het kader van de joint
venture hebben gesteld.

In dit hoofdstuk zullen de enige belangrijke basisclausuless uit de joint venture-

overeenkomst worden belicht met het doel om te inventariseren waar spanning
optreedt tussen enerzijds hetgeen de partners voor hun gehele samenwerking ab

initio (de joint venture-overeenkomst) en gedurende het bestaan van hun

samenwerking (orts) wensten te regelen en anderzijds de wettelijke regeling van
de rechtsvorm die zij voor hun gemeenschappelijke onderneming kiezen, in casu
de BV. Allereerst wil ik echter kort ingaan op de eigen aard van de joint
venture- overeenkomst.

2       Het rechtskarakter van de joint venture-overeenkomst

De overeenkomst tot oprichting en instandhouding van een gerncorporeerde

joint venture wil ik typeren als een onbenoemde overeenkomst tot
samenwerking met een gemengdg karakter, welke overeenkomst niet alleen

verbintenissen schepL maar ook vennootschapsrechtelijke en

rechtspersonenrechtelijke gevolgen heeft. De verbintenisrechtelijke aspecten van
de joint venture-overeenkomst omvatten bijvoorbeeld de verplichting van de
joint venture-partners tot levering van producten en diensten aan de joint
venture, verplichting tot aanvullende financiering en afspraken omtrent licenties
en toegang tot klantgegevens. Het is van belang hierbij voor ogen te houden dat

de onderlinge rechtsbetrekkingen tussen de partners en hun gezamenlijke

rechtsbetrekking tot de joint venture in beginsel geen wederkerig karakter

hebben. De joint venture-overeenkomst is, zoals gezegd, niet gestoeld op het
principe 'do ut des'. De verbintenissen die de joint venture-partners op zich
nemen, richten zich op het tot stand brengen en daarna in stand houden van de

gemeenschappelijke venture.

7   Handboek Van der Heijden-Van der Grinten (1992) nr. 131, Pitio/Raaijmakers, Vennoot-

schaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4' druk (2000), p. 80 t/m 93.
8  De hierna opgenomen voorbeeld-clausules zijn grotendeels ontleend aan de mooie

praktijkgids van I. Hewitt Joint Ventures, Sweet & Maxwell, London, 2' druk (2001).

9     Vgl. artikel 6:215 BW.
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In de wil en de verplichting tot samenwerking (affectio societatis) die
kenmerkend is voor de joint venture-verhouding ligt besloten de verplichting om
zich loyaal in te zetten tot verwezenlijking van het vennootschappelijke doel. Op
grond van deze verplichting zal een joint venture-partner de gemeenschappelijke
onderneming geen concurrentie mogen aandoen. Het doel van de joint venture is
immers om een gemeenschappelijke onderneming te creeren met het oogmerk
om het uit de ondernemingsactiviteiten ontstane voordeel te verdelen. Dit
vennootschappelijke element in de joint venture-overeenkomst komt de
rechtsfiguur van maatschap/VOF zeer nabij. artikel 7A:1655 omschrijft de
maatschap als:

'eene overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich
verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het
daaruit ontstane voordeel met elkaar te deelen'.

De VOF wordt in artikel 16 WvK geduid als een maatschap tot uitoefening van
een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam. Artikel 7.13.1.1. van het
Ontwerp-Van der Grinten inzake titel 7.13 NBW spreekt over

'de overeenkomst waarbij twee of meer personen, zich verbinden voor
gemeenschappelijke rekening een beroep of bedrijf uit te oefenen
danwel voor gemeenschappelijke rekening beroeps-   of
bedrijfshandelingen te verrichten, een en ander met inbreng van ieder
der vennoten.'

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een openbare vennootschap en
een stille vennootschap. De openbare vennootschap handelt onder

gemeenschappelijke naam en is, in tegenstelling tot de stille vennootschap,
rechtspersoon. Het Ontwerp-Maeijer voert een keuzesysteem in:" er kan voor
rechtspersoonlijkheid worden gekozen mits sprake is van een openbare
vennootschap.
In dit verband wijst Raaijmakers erop dat een contractuele joint venture naar
Nederlands recht vrijwel altijd zal worden gekwalificeerd als een maatschap of
VOF, ook indien de joint venture-partners dit niet met zoveel woorden tot
uitdrukking hebben gebracht."

10 Persbericht Ministerie van Justitie,  6 juli 2001.
11 MJ.G.C. Raaijmakers, Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over joint ventures,

Preadvies Nederlandse vereniging voor rechtsvergelijking nr. 46, Kluwer, Deventer (1992), p.
25.
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De gemcorporeerde joint venture onderscheidt zich van de contractuele joint
venture doordat de samenwerking van de partners nader wordt gepersonifieerd
in de vorm van een rechtspersoon, meestal een BV. Door een joint venture-BV
te kiezen als instrument voor de samenwerking ontstaat een complex patroon

van enerzijds de contractuele en (personen)vennootschapsrechtelijke
betrekkingen en anderzijds de rechtspersonenrechtelijke

lidmaatschapsverhouding uit hoofde van Boek 2 BW. De vraag is of en in
hoeverre beide regelcomplexen naast elkaar kunnen bestaan. Een belangrijk
gegeven daarbij is het dwingendrechtelijke karakter van Boek 2 BW.12 Dit
impliceert dat afwijkingen van de wettelijke regel in beginsel niet mogelijk zijn,
althans dat daprop in rechte geen beroep kan worden gedaan, tenzij uit de
betreffende wetsregels zelf uitdrukkelijk anders blijkt. De heersende leer legt het
primaat bij dit dwingendrechtelijke normenkader van Boek 2-rechtspersonen.
Raaijmakers13 ziet de maatschap als de grondvorm voor de andere

vennootschapsvormen: de VOF, de CV maar ook de BV en NV zodat ook voor
deze laatste twee rechtsvormen artikel 7A:1655 geldt. Iedere

vennootschapsvorm, zo stelt hij, herbergt contractuele verhoudingen tussen  de
leden en tegelijk treden deze leden als een eenheid op in het rechtsverkeer.
Tussen personenvennootschappen en 'besloten' rechtspersonen bestaan geen
principiEle, doch slechts graduele verschillen. De rechtsfiguren van de gebonden
gemeenschap, het afgescheiden vermogen en de rechtspersoonlijkheid zijn
slechts gradaties van hetzelfde verschijnsel. Bij de personenvennootschap staat
het contractuele karakter van de samenwerkingsvorm meer op de voorgrond
hoewel erkend moet worden dat ook de personenvennootschap rechtens als een
eenheid aan het rechtsverkeer deelneemt.14 Bij de NV of BV staat de
rechtspersoon als eenheid (instituut) meer op de voorgrond doch in besloten

verhoudingen zat in de regel ook sprake zijn van contractuele verhoudingen
tussen de aandeelhouders onderling. Bij de joint venture-BV is daarnaast ook
sprake van een gezamenlijke rechtsbetrekking van de partner-aandeelhouders tot
de BV (joint control). Ook deze rechtsbetrekking heeft een contractuele
grondslag, zij is immers gebaseerd op de joint venture-overeenkomst/orts. De
lidmaatschapsbetrekking van iedere individuele partner gebaseerd op diens
aandeelhoudersschap wordt sterk gekleurd door de contractuele
samenwerkingsverplichtingen van de partners. Edn en ander voert Raaijmakers
tot de conclusie dat de partner-aandeelhouders in wezen rechtsbetrekkingen als
in een personenvennootschap tot stand wensen te brengen. Gegeven de BV-

12   Artikel 2:25 BW.
13 Pitio/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4' druk (2000), p.

117.

14 Men vergelijke het komende personenvennootschapsrecht waarin het -volgens persbericht
Ministerie van Justitie van 6 juni 2001- mogelijk wordt dat een openbare personen-vennoot-
schap rechtspersoonlijkheid verwerft.
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structuur kan men zich dit voorstellen als een stille maatschap tussen de partner-
aandeelhouders ten doel hebbende de gezamenlijke uitoefening van de aan de
aandelen verbonden zeggenschapsrechten.'5 Deze beschouwingswijze moge aan
terrein winnen, 16 heersende leer lijkt zij nog niet te zijn. Volgens de heersende
leer worden de rechtsbetrekkingen tussen de joint venture-partners in een
contractuele joint venture weliswaar beheerst door het geheel van de
samenwerkingsafspraken die zij terzake hebben gemaakt echter bij de inschake-

ling van een Boek 2-rechtspersoon zou dit anders komen te liggen.

3        Hoofdzaken van de joint venture-overeenkomst

3.1 Inleiding

Indien de parmers voor hun samenwerking de rechtsvorm van de BV kiezen dan

rijst de vraag of en in hoeverre de joint venture-overeenkomst en de joint
venture-BV zich tot elkaar verhouden. In dit kader worden enkele
basisonderdelen van de joint venture-overeenkomst belicht, met als doel de
spanning te inventariseren die optreedt tussen de contractuele regeling van de
samenwerking enerzijds en de wettelijke regeling van de rechtsvorm anderzijds.

De partners leggen hun wederzijdse rechten en verplichtingen primair vast in
een joint venture-overeenkomst.17 Mijn uitgangspunt is de min of meer
gebruikelijke inhoud van de joint venture-overeenkomst zoals deze in praktijk
wordt opgesteld indien twee relatief grote ondernemingen, meestal zelf
kapitaalvennootschappen, een joint venture van een zekere omvang en
duurzaamheid tot stand wensen te brengen. Uiteraard is de redactie van iedere

joint venture-overeenkomst maatwerk. De joint venture-partners zulten immers
de specifieke elementen van hun samenwerking zo nauwkeurig mogelijk willen
omschrijven.

15 MJ.G.C. Raaijmakers, Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over joint ventures,
Preadvies Nederlandse vereniging voor rechtsvergelijking nr. 46, Kluwer, Deventer (1992), p.
55.

16  Zie voor gedachten die in dezelfde richting lijken te gaan: J.B. Hili7ink, Maatschap en
stemovereenkomst, A-T-D, Opstellen aangeboden aan Prof. mr. P. van Schilfgaarde, Kluwer,
Deventer (2000), p.  183 t/m  191.

17     In de praktijk worden naast de eigenlijke joint venture-overeenkomst diverse ondersteunende
contracten gesloten zoals een separate aandeelhoudersovereenkomst, service level agreements,
huurovereenkomsten, licentieovereenkomsten en leningsovereenkomsten. Indien in deze studie
wordt gesproken van 'joint venture-overeenkomst' zijn deze contracten daaronder begrepen.
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3.2      Identiteit van de partners

Het feit dat de partners een duurzame, persoonsgebonden, samenwerking
nastreven maakt het van groot belang wie partij is bij de joint venture-
overeenkomst. Gaat het om concerns dan zal soms de moedermaatschappij
optreden als joint venture-partner. In de praktijk komt het echter ook veelvuldig
voor dat dan niet de moedermaatschappij zelf als partij optreedt bij de joint
venture-overeenkomst, maar een groepsmaatschappij of divisie die rechtstreeks
werk Am is/was op het beoogde terrein van samenwerking. De eigenlijke joint
venture-partner bindt zich in dat geval op het hogere groepsniveau (de
moedermaatschappij of een sub-holding). Men denke hierbij aan het over en
weer garanderen van de contractuele verplichtingen die door de deelnemende
groepsmaatschappij in het kader van de joint venture worden aangegaan. Ook
komt het voor dat de eigenlijke joint venture-partner garanties jegens derden
moeten afgeven, bijvoorbeeld in het kader van de financiering van de joint
venture.

Het persoonsgebonden karakter van de joint venture brengt met zich dat het
belang van een partner in de gemeenschappelijke onderneming niet vrij
overdraagbaar is. Vervanging van een partner komt in de praktijk vrijwel nooit
voor. Wel wordt doorgaans, als het gaat om concerns, een bepaling opgenomen
die inhoudt dat een joint venture-partner zijn belang mag overdragen aan een
dochtervennootschap,u mits deze dochtervennootschap toetreedt tot de joint
venture-overeenkomst en de gebondenheid op het hogere groepsniveau in stand

blijft. Deze bepaling impliceert tevens dat de betreffende partner zijn aandelen
in de joint venture-BV, binnen de in de vorige zin omschreven
randvoorwaarden, 'vrijelijk' w mag overdragen. Dit roept weer de vraag op hoe
deze contractuele regel zich verhoudt tot de wettelijke regeling van artikel 2:195
BW die deze aandelenoverdracht onderwerpt aan een blokkeringsregeling. In het
volgende hoofdstuk kom ik op deze kwestie terug.

Voorts is de vraag van belang of de joint venture-BV ook zelf en als zodanig
contractspartij dient te zijn. Contractuele gebondenheid op het niveau van de
aandeelhouders dient immers te worden onderscheiden van contractuele gebon-

denheid op het niveau van de vennootschap. Meestal kiezen de joint venture-

partners ervoor om de joint venture-BV niet zelf ook contractspartij  te doen zijn

18 Dit wordt dan in de joint venture-overeenkomst verwoord als volgt:
'A shareholder may at any time transfer any of the shares held by it to a company which: (a)
(where the transferor is one of the parties itself) is a wholly-owned subsidiary of that party; or
(b) (where the transferor is a subsidiary) is either the party of which the transferor is
subsidiary or is a wholly-owned subsidiary ofthe relevant party'.

19 Zie artikel 2:195 leden l en 2 BW.
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vanuit de overweging dat deze vennootschap het instrument is ter realisatie van
hun primaire doelstelling: het tot stand brengen en in stand houden van een
gemeenschappelijke ondememing.2° Uit dien hoofde wensen zij de meest ruime
mogelijkheden om de joint venture-BV aan te sturen, zeker ook bij gewijzigde
omstandigheden, zonder dat daarvoor de toestemming van de joint venture-BV
als contractspartij noodzakelijk  is:' Soms komt het voor dat de joint venture-BV
in de joint venture-overeenkomst de verklaring aflegt dat zij met de inhoud
daarvan bekend is waarbij wordt gestipuleerd dat de joint venture-BV geen
rechten aan de joint venture-overeenkomst kan ontlenen.  Het doel is dan de joint
venture-BV en haar organen uitdrukkelijk te wijzen op hun dienende taak en
functie in het kader van de samenwerking. De samenwerkende partners zijn de
eigenlijke ondernemers en gedragen zich dienovereenkomstig. Men kan hier
spreken van aandeelhouder-ondernemers. 'Separation of ownership from
control' ontbreekt hier te enen male.

3.3     Change of control

Een aanpalende kwestie is de change of control-problematiek. Indien de
zeggenschapsstructuur van een partner een belangrijke wijziging ondergaat kan
dit voor de andere partne«s) teweeg brengen dat het ongewijzigd voortzetten
van de joint venture niet langer opportuun is. Deze zeggenschapswijziging ten
aanzien van een partner brengt een nieuwe situatie met zich mee die voor de
andere partne«s), bijvoorbeeld uit concurrentieoverwegingen, aanleiding kan
vormen hun deelname in de joint venture te beeindigen ofjuist tot uitkoop van
de eerstbedoelde partner over te gaan. In dit kader treft men in de joint venture-
overeenkomst clausules aan die in geval van change of controln:

20  Zie voor een markant geval waarbij een vennootschap die zelf geen partij was bij de
aandeelhoudersovereenkomst volgens hof en Hoge Raad toch onrechtmatig handelde omdat
het ontslagbesluit uitbleef ten aanzien van een in strijd met de aandeelhoudersovereenkomst
benoemde gedelegeerd commissaris: HR 29 november 1996, NJ 1997, 345 m.nt. Ma.
(Chipshol Landinvest), TVVS 1997 nr. 3, p. 85/86 m.nt. Winter. Het feit dat alleen de
algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is tot een dergelijk ontslagbesluit, doet
hier niet aan af.

21 Daartegenover staat dat het in specifieke gevallen noodzakelijk wordt geoordeeld om de BV
zelf ook in staat te stellen om nakoming te vorderen van bepaalde onderdelen van de joint
venture-overeenkomst. In dat geval dient de BV uiteraard als contractspartij toe te treden tel
gelegenheid waarvan haar deze bevoegdheid wordt toegekend.

22      Zie voor een recent voorbeeld in de jurisprudentie:  Pres. Rb. Rotterdam 4 januari 2001, rolnr.
148760: KG ZA 00-1753, n.g. kenbaar uit Ondernemingsrecht 2002-2 p. 64/65 waarin, onder
meer,  de vraag aan de orde was of de overdracht van de aandelen  in een joint venture-partner
aan een aan deze partner gelieerde onderneming de toepasselijkheid van de change of control-
clausule oproept. In zijn noot onder deze uitspraak oppert Slagter de interessante gedachte dat
wellicht op grond van artikel 2:8 BW, ook zonder uitdrukkelijke change of control-clausule,
kan worden aangenomen dat bij een voorgenomen overname van de aandelen in de ene joint
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a) de andere partne«s) een put optie toekennen inhoudende de
bevoegdheid om de partner ten aanzien waarvan zich de
zeggenschapswijziging heeft voorgedaan te verplichten om het belang
van de andere partne«s) in de joint venture over te nemen;

b) de andere partner(s) een call optie toekennen inhoudende de
bevoegdheid om het belang van de partner ten aanzien waarvan zich de

zeggenschapswijziging heeft voorgedaan in de joint venture over te
nemen;

c)    (als variant op b) de partner ten aanzien waarvan zich de zeggenschaps-
wijziging heeft voorgedaan verplichten om diens belang in de joint
venture aan te bieden aan de andere partners.

Ook deze change of control-clausules impliceren tevens overdracht van aandelen
in de joint venture-BV en ook hier rijst de vraag naar de betekenis van artikel
2:195 BW indien men bepalingen wenst op te nemen in de statuten van de joint
venture-BV die corresponderen met deze clausules, althans de werking daarvan

niet bemoeilijken. In het bijzonder gaat het dan om de vraag of de statuten van
de joint venture-BV een afnameplicht kunnen voorschrijven in geval van change
of control en om de vraag naar de verplichte prijsvaststelling van het over te
dragen aandelenpakket door onalhankelijke deskundigen.23 Voor een nadere

uiteenzetting hiervan verwijs ik naar het volgende hoofdstuk.

3.4 Considerans

Omdat een joint venture doorgaans gericht is op duurzame samenwerking maar
ook leidt tot een gezamenlijke organisatie, is het belangrijk dat de doelstellingen
en motieven van de partners die aan de samenwerking ten grondslag liggen

ondubbelzinnig worden vastgelegd in de joint venture-overeenkomst. Uit de
beweegredenen van de partners met betrekking tot het oogmerk van de samen-

werking en de omvang van de joint venture is vaak, duidelijker dan uit de
contractsbepalingen zelf, af te leiden wat partijen voor ogen heeft gestaan. Dit
biedt houvast -ook in geval van een geschil- bij de uitleg achteraf. In dit verband

is de werking van de redelijkheid en billijkheid zoals vastgelegd in artikel 6:2 lid
1 BW, artikel 6:248 lid 1 BW en in artikel 2:8 lid 1 BW van belang. Indien de
inhoud van de joint venture-verhouding als geheel dient te worden vastgesteld
kan de werking van de verbintenisrechtelijke, contractuele en
rechtspersonenrechtelijke redelijkheid en billijkheid bijdragen aan de oplossing
van een concreet geschil over de uitleg van de overeenkomst.

venture-partner, de andere joint venture-partner in de gelegenheid moet worden gesteld die
aandelen over te nemen ofdaarvan tegen betaling van een schadevergoeding af te zien.

23    Zie art. 2:195 lid 6 BW.
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Hoewel in confesso is dat bij de uitleg van de joint venture-overeenkomst
aansluiting mag worden gezocht bij de bedoelingen van de partners ligt dit
volgens de heersende leer bij de uitleg van statuten anders. De statuten van een
BV, ook die van een joint venture-BV, hebben een objectiefrechtelijk karakter 4
op grond waarvan objectieve uitleg, geabstraheerd van de bedoelingen van de
partners, is aangewezen. Deze objectieve uitlegmethode knoopt aan bij de
bewoordingen van de statuten en de betekenis die daaraan door redelijk
oordelende mensen kan worden gehecht, gelet op de context waarin zij zijn
gebezigd en de totale inrichting van de vennootschap zoals dem uit de wet en de
statuten blijkt.2' De consequentie van deze opvatting is dat voor de uitleg van
contractuele clausules uit de joint venture-overeenkomst en voor de uitleg van
de daarmee corresponderende clausules uit de statuten van de joint venture-BV
verschillende uitlegmethoden moeten worden toegepast. Een mijns inziens
ongerijmde conclusie, gegeven het feit dat zowel de joint venture-overeenkomst
als de joint venture-statuten door partners worden uitonderhandeld en zij daarbij
voor ogen hebben specifieke samenwerkingsafspraken te creeren die -uiteraard-
op het contractuele tn op het rechtspersonenrechtelijke niveau op gelijke wijze
dienen te worden begrepen.26 In het volgende hoofdstuk zal worden verdedigd
dat bij interpretatie van bepaalde intern-organisatorische regels in de statuten
van de joint venture-BV aansluiting mag worden gezocht bij de bedoelingen van
de partners. Deze kunnen, zoals gezegd, ook worden afgeleid uit de considerans
bij de joint venture-overeenkomst.

3.5      Dod en werkterrein

De joint venture heeft, zoals wij zagen, per definitie een beperkt werkterrein. De
samenwerking van de partners concentreert zich op het gekozen
gemeenschappelijke werkterrein. Daarnaast blijven zij zelfstandig werkzaam op
andere terreinen. De inkadering van de activiteiten van de joint venture
geschiedt in eerste instantie door de omschrijving van het doel van de joint

24 Zie Asser-Maeijer 2, III, nr. 56.
25 J.M.M. Maeijer, Rumoer rond de Holland-Amerika Lijn, De Naamlooze Vennootschap (1966-

1967), p.  120 en Asser-Maeijer 2, III, nr. 254.
26 Bij Anglo-Amerikaanse joint ventures is het, ter voorkoming van uitlegproblemen,

gebruikelijk te bepalen dat in geval van conflicterende bepalingen de joint venture-
overeenkomst prevaleert boven de statuten:  'if any provisions  of the memorandum or articles
of association of the Joint Venture Company at any time conflict with any provisions of this
Agreement, this Agreement shall prevail and the parties shall whenever necessary exercise all
voting and other rights and powers available to them to procure the amendment waiver or
suspension of the relevant provisions of the memorandum and/or articles of association to the
extent necessary to permit the Joint Venture Company and its affairs to be administered as
provided  in this Agreement'.
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venture. Behalve een omkadering van het doel van de joint venture op grond van
de aard van de te verrichten activiteiten is in sommige gevallen ook een
beperking van het werkterrein in geografische zin aan de orde. Een nauwkeurige
omschrijving van het doel en werkterrein van de joint venture is cruciaal.

Enerzij(is wordt daarmee de grens aangegeven waarbinnen de joint venture-

partners hun activiteiten onder gemeenschappelijke beleidsbepaling brengen,
anderzijds blijven zij daarbuiten autonoom in hun beleidsbepaling.
De gemeenschappelijke onderneming exploiteren de joint venture-partners
vanuit hun doelverbondenheid leidend tot bijdrage- en inbrengplichten maar
ook, in spiegelbeeld, leidend tot de verplichting om zich te onthouden van
concurrentie met deze onderneming en tot andere onthoudingsverplichtingen.
Deze beide soorten verplichtingen zijn essentieel maar leveren, zoals we zullen
zien, spanningen op tussen hetgeen contractueel is geregeld en het BV-statuut.

De omschrijving van het statutaire doel van de joint venture-BV is in de regel
minder gedetailleerd dan de in de joint venture-overeenkomst opgenomen
omschrijving van de activiteiten van de joint venture. Voor de partners is de
laatstbedoelde omschrijving maatgevend. De ruimere omschrijving van het
statutaire doel moet worden geplaatst tegen de achtergrond van de afgenomen
betekenis van het statutaire doel als beperking van de rechtsbevoegdheid van een
rechtspersoon.27 De statutaire doelomschrijvingen worden ruim opgesteld en in
de rechtspraak ruim uitgelegd hetgeen leidt tot (wenselijke) bescherming van de
wederpartij van de rechtspersoon. Doeloverschrijdend handelen wordt ingevolge
art. 2:7 BW 'slechts' gesanctioneerd met een vernietigbaarheid waarop de
rechtspersoon een beroep kan doen indien de wederpartij wist of zonder eigen
onderzoek moest weten dat sprake was van doeloverschrijding. Voorts speelt
mee dat de pragmatische en rechtseconomische reden dat met een ruime
statutaire doelomschrijving een statutenwijziging kan worden uitgespaard
ingeval, in de toekomst, sprake mocht zijn van een wijziging van het werkterrein
van de joint venture.

3.6 Inbreng

Het feit dat de partners zich door middel van de joint venture-overeenkomst
verplichten tot realisatie van het gemeenschappelijke doel brengt mee dat de
middelen die daartoe noodzakelijk zijn ter beschikking moeten worden gesteld

27  Zie L. Timmerman, Onderstromen in het privaatrechtelijke rechtspersonenrecht, in: De
ontwikkeling van de rechtspersoon in het publiekrecht en het privaatrecht, Preadvies
Nederlandse Juristen-Vereniging (2000-I), p. 138 t/m 143. Vgl. ook Th. Groeneveld,
Doelover-schroding bij de NV en BV (diss.), IVO-reeks nr. 38, Kluwer, Deventer (2001), p.
43 t/m 60 en p. 189 t/m 201.

32



Inhoud en  rechtskarakter van  de joint venture-overeenkomst/'orts'

door de joint venture-partners. Deze inbrengplicht is een wezenlijk onderdeel
van de joint venture.  Maar waar bestaat deze inbreng uit? Het meest eenvoudige
voorbeeld is uiteraard wanneer de ene partner een onderneming inbrengt en de
andere partner geld en een afzetnetwerk Het inbrengvraagstuk wordt
ingewikkelder indien het een 'high tech' joint venture betreft waarin de 66n
research en developmentfaciliteiten inbrengt en de ander markttoegang. In de
praktijk is de variateit in hetgeen door partners aan hun joint venture ter
beschikking wordt gesteld groot: geld, goederen, gebruiksrechten, octrooien,
merken, auteursrechten, know how, ondememerstalent visie, innovatief
vermogen, handelsnaam, relaties, relaties, goodwill, arbeid, personeel,

productiecapaciteit, data etcetera.

Waar het om gaat is dat het begrip inbreng hier een ruimere betekenis heeft dan
in het BV-recht. Het omvat het ruimere geheel van inbreng- bijdrage- en
doelvorderingsplichten die voortvloeien uit de deelname aan een joint venture.
Blijkens artikel 2:80 b lid 1/191 b lid 1 tweede volzin BW kan echter een recht
op het verrichten van werk of diensten niet worden ingebracht op uit te geven
aandelen.28 De eerste volzin van dezelfde artikelleden bepaalt dat de inbreng
naar economische maatstaven moet kunnen worden gewaardeerd. Hoewel de
joint venture-partners hun onderlinge financiele verhouding ook baseren op
zaken als arbeid, talent visie en innovatief vermogen is waardering naar
'economische maatstaven' daarvan doorgaans lastig. In de praktijk worden bij
de oprichting van de joint venture-BV de aan de partners uitgegeven aandelen,
mede om deze reden, doorgaans volgestort in contanten waarbij daarenboven
inbreng van andere middelen plaatsvindt.29 Niet alleen de aard, omvang en

28    Zie voor personenvennootschap art. 7A: 1662 lid 1 BW waar met zoveel woorden inbreng van
arbeid wordt toegestaan.

29 Een gebruikelijke clausule die in dit kader door de partners in de joint venture overeenkomst
wordt opgenomen luidt als volgt:
'Completion shall take place at - on -. The following events shall take place on
Completion:
the parties shall ensure that the Joint Venture Company is established with the characteristics
set out in clause -.
A shall subscribe unconditionally for - A shares in cash at par;
B shall subscribe unconditionally for - B shares in cash at par;
The parties shall ensure that the Joint Venture Company issues: (i) - A Shares tot A
(ii) - B Shares to B; and that the names of A and B are entered in the Joint Venture
Company register ofshareholders as the respective holders ofthe Shares subscribed by them;
A/B shall enter into, and the parties shall ensure that the Joint Venture Company enters into
the following agreed form agreements:
the Asset transfer Agreement relating to -
the Distributorship Agreement relating to -;
the Technology Agreement relating to -;
the Intellectual Property Licence relating to «
the Supply Agreement relating to -;
the Service Agreement relating to «'
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samenstelling van de inbreng maar ook de waardering daarvan wordt door de
joint venture-partners uitonderhandeld. Vrijwel altijd zal sprake zijn van
ongelijke inbreng zodat een mechanisme moet worden ontworpen om deze
ongelijkheid recht te trekken.

Gebruikelijke technieken hiervoor zijn:
•     het bijstorten van geld,
• bepaalde activa buiten de joint venture houden en in plaats daarvan een

gebruiksrecht ter beschikking stellen aan de joint venture;
•   het leveren van goederen en diensten door de ene partner aan de andere

partner 'buiten de joint venture om';
•     het toedelen van winst- en liquidatierechten in ongelijke verhoudingen.

Naast afspraken over de inbreng is het van groot belang dat de joint venture-
partners afspraken maken over de financiering van de joint venture. Het gaat
daarbij niet alleen om de financiering ter gelegenheid van de totstandkoming van
de joint venture, doch ook de financiering gedurende het bestaan van de joint
venture. Verliessituaties, uitbreiding van de activiteiten en seizoensinvloeden
kunnen het noodzakelijk maken dat additionele financiering wordt verstrekt. De
'funding' van de joint venture kan plaatsvinden in de vorm van (additionele)
kapitaalinbreng door de joint venture-partners, doch kan ook plaatsvinden door
het verstrekken van leningen aan de joint venture, hetzij door de joint venture-
partners30 hetzij door derden31(meestal op basis van door de joint venture-
partners afgegeven garanties). De partners zullen bij de bepaling van het belang
dat ieder van hen in de joint venture zal bezitten ook rekening houden met hun
bijdrage in de initiele en latere financiering van de joint venture. Op grond van
artikel 2:192 BW kan een aandeelhouder evenwel niet via een statutenwijziging
worden gedwongen additionele financiele middelen ter beschikking te stellen
aan de joint venture-BV, tenzij zulks geschiedt met zijn instemming:2 Deze
wettelijke bepaling roept de vraag op of in de statuten rechtsgeldig kan worden
vastgelegd dat aandeelhouders verplicht zijn extra financiele middelen aan de
vennootschap ter beschikking te stellen indien bijvoorbeeld het werkkapitaal
beneden een bepaald niveau daalt, zonder dat instemming van de
aandeelhouders op dat moment is vereist. En als deze statutaire bepaling al

30   M.P. Bloemsma, De joint venture en het recht, privaatrechtelijke aspecten, Joint venture-
nummer TV=VS 1970 nr. 7/8, p. 196 werpt als oplossing voor het probleem dat de joint venture
in de vorm van een kapitaalvennootschap haar aanloopverliezen niet kan compenseren met de
eigen winsten van de joint venture-partners op de variant dat de partners naar veihouding van
hun belang aan de joint venture leningen verstrekken in welk geval de joint venture.partners
door afschrijving op deze lening directe verliesverrekening kunnen bewerkstelligen.

31   Zie C.F. Karsten, De bankiersfunctie bij het tot stand brengen van de joint venture, Joint
venture-nummer, TVVS 1970 nr. 7/8, p. 211 t/m 215.

32    Asser-Maeijer 2, III, nr. 98 en Dortmond in: Rechtspersonen, art 2:192 aant 2.
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geldig is wat is dan de rechtspositie van de aandeelhouders -gelet op de
letterlijke tekst van art. 2:192 BW- indien zij op dat moment te kennen geven dat
6dn en ander 'tegen hun  wil'  plaatsvindt?  Ook is er dan de vraag of een curator
in faillissement een beroep zou kunnen doen op deze bepaling en zodoende de
aandeelhouders kan nopen tot additionele financiering.

3.7 Loyaliteitsverplichtingen

Hiervoor kwam reeds ter sprake dat de joint venture-partners het deelterrein
waarop zij samenwerken nauwkeurig zullen omschrijven in de joint venture-
overeenkomst. De partners blijven immers, buiten het aldus vastgelegde werk-
terrein van de joint venture, actief voor eigen rekening. Binnen het werkterrein
van de joint venture zijn de partners evenwel tot loyale samenwerking verplicht.
Dit principe wordt met zoveel woorden in de joint venture-overeenkomst vast-
gelegd in de vorm van non-concurrentie bedingen en andere

onthoudingsverplichtingen. De verplichting van een joint venture-partner om
zich gedurende het bestaan van de samenwerking en gedurende zekere tijd na
beeindiging daarvan te onthouden van concurrentie, hetzij direct hetzij indirect,
en voorts geen belangen aan te houden in concurrerende ondernemingen
gedurende die periode is vanzelfsprekend.33 lets anders zou immers strijden met

33 Een voorbeeld van een clausule uit de joint venture-overeenkomst die de partners non-
concurrentie en andere onthoudingsverplichtingen oplegt is de volgende:
'X.1 The parties shall respectively use all reasonable endeavours to promote and develop the
business of the Joint Venture Company.
X.2 Each party undertakes that while it is a shareholder of the Joint Venture Company and for
- months after it ceases to be a shareholder it shall not and shall procure that no member of
its Group shall:
X.2.1 be engaged concerned or interested either directly and whether on  its  own  behalf or on
behalf of or in association with others and in any capacity whatever in carrying on in
competition with the Joint Venture Company or any subsidiary of the Joint Venture Company
anywhere within [area of business] or any new areas of business that the Joint Venture
Company moves into (other than as the holder of not more than 5% of the shares carrying
unrestricted voting rights in any company whose shares are listed on any recognised stock
exchange);
X.2.2 either on its own behalf or on behalf of any other person, firm or company cam'ass,
solicit the costum of or endeavour to entice away from the Joint Venture Company or any of
its subsidiaries, any person, firm or company which is, or has at any time during the -
months before that party ceased to be a shareholder been, a costumer of or in the habit of
dealing with the Joint Venure Company or any subsidiary of the Joint Venture Company;
X.2.3 either on its own behalf or on behalf of any person, firm or company solicit or
endeavour to entice away from the Joint Venture Company or any of its subsidiaries any
employee ofthe Joint Venture Company or of any of its subsidiaries.
X3 The parties consider that the restrictions contained in this clause are reasonable but if any
such restriction shall be found to be unenforcable but would be valid if any part of it were
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de samenwerkings- en inbrengverplichtingen. Soms worden echter
uitzonderingen toegelaten voor kleine belangen of belangen in ondernemingen
die overwegend niet-concurrerende activiteiten ontplooien. Aan deze laatste
variant kan dan weer de positieve (bijdrage-) verplichting worden verbonden om
de activiteiten die wel concurrerend zijn in te brengen in de joint venture.
Andere onthoudingsverplichtingen in deze sfeer betreffen het verbod om
clienten of werknemers van de joint venture-BV te werven.

Onthoudingsverplichtingen zijn essentieel voor elke joint venture. Zij vloeien
voort uit de bijdrageplicht van de joint venture-partners. Juist omdat een
klassieke aandeelhouder -de aandeelhouder-belegger die in de opzet van de wet
slechts geacht wordt kapitaal in te leggen- in beginsel tot niet meer verplicht is
dan de inbreng van geld of op geld waardeerbare vermogenbestanddelenv en
overigens in beginsel zijn eigen belang mag nastreven, geniet het de voorkeur
om expliciet statutaire onthoudingsverplichtingen op te nemen in de statuten van
een joint venture-BV. Het is daarbij twijfelachtig of artikel 2:192 BW zulks
toestaat. De wetgever    had     in      1928,     toen dit artikel     in     de     wet    werd

gerntroduceerd, ondanks de algemene bewoordingen, met name het oog op
activiteiten als het leveren van producten en het verrichten van diensten:3 De
wetgever heeft mitsdien met name verplichtingen tot een 'doen"6 voor ogen
gehad en geen verplichtingen tot een 'nalaten'.w

3.8      Joint control

Het aangaan van een joint venture betekent voor de partners dat zij een deel van
hun ondernemingsactiviteiten en investeringen onder gemeenschappelijk beheer
en bestuur brengen. Over de wijze waarop dit gebeurt moeten de joint venture-
partners op hun beurt weer verantwoording alleggen jegens hun eigen aandeel-
houders en andere stakeholders. Edn en ander maakt het van groot belang dat
omtrent beheer, bestuur en leiding van de joint venture in de basisovereenkomst
heldere afspraken worden gemaakt. Opnieuw treedt spanning op tussen de
contractuele afspraken tussen de partners en de rechtsvorm. Bij de rechtsvorm

deleted or the period or area of application reduced such restriction shall apply with such
modifications as may be necessary to make it valid and effective'.

34 Artikel 2.191b en 2:192 BW.
35 Zie Asser-Maeijer 2, III, nr. 98 en Handboek Van der Heijden-Van der Grinten (1992), nr.

172.

36 Men vergelijke ook hetgeen in de vorige paragraaf is opgemerkt omtrent het opleggen van
extra financiele verplichtingen aan aandeelhouders.

37 G.J.C. Rensen, Statutaire aanbiedings en overnameverplichtingen van aandeelhouders,
Ondernemingsrecht 2001-16, p. 485, noot 12 lijkt echter geen moeite te hebben met een
statutaire non-concurrentie clausule.
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van een personenvennootschap is deze spanning niet zo sterk omdat geen
principiele scheiding wordt gemaakt tussen de functie van vennoot en de
bestuursfunctie. Bij de joint venture-BV daarentegen treedt duidelijk spanning
op. Er moet sprake zijn van een AVA en een separaat bestuur. Onderscheid
wordt gemaakt tussen de aandeelhoudersfunctie en de bestuursfunctie. Indien
sprake is van een structuur-vennootschap moet er daarenboven ook een raad van
commissarissen worden ingesteld. Het wettelijke benoemingsstelsel van
bestuurders en commissarissen gaat uit van meerderheidsregels.  Maar dat is juist
wat de partners niet willen. Zij wensen hun zeggenschap op voet van volledige
gelijkheid uit te oefenen. Het uitgangspunt van de partners is dat het bestuur en
de commissarissen van de joint venture-BV handelen in overeenstemming met
hun doelstellingen ten aanzien van de samenwerking. Voorts staat of valt de
joint venture met de inbreng, bijdrage en financiering van de partners. De
continuTteit van de joint venture-BV is sterk alhankelijk van de voortdurende
steun en loyaliteit van de partners jegens hun gezamenlijke venture. Wordt
wellicht het 'day to day management' nog enige vorm van autonomie gegund,
op beleidsniveau is hiervan geen sprake.38 Bij een samenwerking op voet van
gelijkheid zijn alle partners betrokken bij de beleidsbeslissingen betreffende de
gemeenschappelijke onderneming. In plaats van meerderheidsregels geldt hier
de unanimiteitsregel. De joint venture-partners ervaren geen scherpe scheiding
tussen hun positie als kapitaalverschaffer en als ondernemingsleider.

Het feit dat de partners het beleid van de joint venture bepalen is min of meer
een 'natuurlijk' gegeven; zij zijn de 'eigenaren' van de gemeenschappelijke
onderneming en gedragen zich -daardoor gelegitimeerd- dienovereenkomstig. In
deze verhouding past het dat iedere partner eo ipso de besturende functie
uitoefent. Het bestuur van een joint venture-BV bestaat dan ook uit
'afgevaardigden' van de partners: leden van bestuurlijke of toezichthoudende
organen, managers of werknemers. De AVA van een joint venture-BV als
zodanig komt bij de benoeming van het bestuur eigentijk geen rot toe. De
benoeming geschiedt niet bij meerderheidsbesluit, doch iedere partner wenst een
'eigen' bestuurder aan te wijzen hetgeen ook contractueel wordt verankerd in de
joint venture-overeenkomst.39

38      In de joint venture-overeenkomst wordt dit uitgangspunt in de regel als volgt tot uitdrukking
gebracht: 'The board of managing directors of the Joint Venture Company shall have the
responsibility for the management of the Joint Venture Company and its business save in
respect to those matters which are specifically reserved for shareholders in clause
(Reserved Shareholders Matters)'

39     Men moet hierbij denken aan de volgende clausule: 'The board of managing directors shall
comprise an equal number of A managing directors and B managing directors. Unless the
parties agree otherwise, there shall be - A managing directors and - B managing directors.
The initial board ofmanaging directors appointments at Completion shall be:
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Boek 2 BW staat evenwel de rechtstreekse benoeming van een bestuurder door
een individuele aandeelhouder niet toe. Een statutaire vastlegging van deze
benoemingsrechten is derhalve uitgesloten. Uitgeweken moet worden naar
bindende voordrachtsconstructies40 in combinatie met letter-aandelen. Ik kom
hierna in het volgende hoofdstuk nog uitgebreider op deze kwestie terug,
waarbij ook aan de orde mi komen dat de AVA aan een bindende voordracht
steeds het bindend karakter kan onmemen bij een besluit genomen met
twee/derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de
helft van het geplaatste kapitaal.41

Indien de joint venture-partners ervoor kiezen om een raad van commissarissen
in te stellen zal in een 50/50 joint venture ook dit orgaan paritair dienen te
worden samengesteld zulks tot behoud van de gemeenschappelijke zeggenschap.
Dit wordt dan 0014 gelijk de samenstelling van het bestuur, in de joint venture-
overeenkomst vastgelegd. Een statutaire regeling waarbij iedere joint venture-
parmer een eigen vertegenwoordiger aanwijst in de raad van commissarissen
stuit echter opnieuw op de beperkingen als hierboven is aangegeven met
betrekking tot bestuursbenoemingen.42
Indien de joint venture-BV voldoet aan de drie structuurcriteria43 komt het
karakter van de joint venture-BV nog verder onder druk te staan. Onverkorte
toepassing van het structuurregime leidt er immers toe dat belangrijke bevoegd-
heden worden overgeheveld van de AVA naar de raad van commissarissen die,
zoals bekend, verplicht moet worden ingesteld.44 Door de factor arbeid invloed
toe te kennen op de samenstelling van de raad van commissarissen45 wordt hun
invloed verankerd in de structuur van de grote onderneming. Het stelt de
partners wel voor het probleem hoe de door hen beoogde samenstelling van de
raad van commissarissen te implementeren. De wetgever komt de joint venture-
partners enigszins tegemoet door (gedeeltelijke) vrostellingen van het

A directors Bdirectors

A party may appoint or remove a director nominated by it by notice to the Joint Venture
Company (copied to the other party) signed by it or on its behalf. The appointment or removal
shall take effect when the notice is delivered to the Joint Venture Company, unless the notice
indicates otherwise. Each party shall use its respective votes in the Joint Venture Company to
ensure that the board ofmanaging directors is constituted by persons appointed in the manner
set out in this Agreement. Each party shall consult with the other before appointing or
removing a managing director'.

40        Attikel 2: 133/243  BW.
41 Artikel 2:133/243 lid 2 BW.
42 Artikel 2:142/252 lid 2 BW.
43 Artikel 2:153/263 lid 2 BW.
44 Zie echter wetsvoorstel 28179 waarin, overeenkomstig het SER-advies over het functioneren

en toekomst van de structuurregeling de positie van de AVA weer aanzienlijk wordt versterkt
45    Artikel 2158 e.v./268 e.v. BW.
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structuurregime in de wet op te nemen. Zo wordt in artikel 2:153/263 lid 3 BW
een aantal vennootschappen volledig vrijgesteld van het structuurregime.46 Bij
deze vrijstellingen staat centraal de gedachte dat in concernverhoudingen het
met de structuurregeling beoogde doel voldoende wordt gediend bij toepassing
van dat regime aan de top ofNederlandse sub-top van het concern. De volledige
vrijstellingen maken het mogelijk het concern waarvan de joint venture-BV deel
uitmaakt centraal te leiden.47 De motivatie voor deze regelingen ligt derhalve
vooral in de concernproblematiek en wordt door de wetgever niet primair
benaderd vanuit de noodzaak om binnen een joint venture effectief samen te
werken. De wet spreekt in artikel 2:153/263 lid 3 sub d BW, zoals gezegi niet
van een joint venture doch van een orts.48

Naast de volledige vrostelling geldt in bepaalde gevallen een gedeeltelijke
vrijstelling van het structuurregime. Dit zogenaamde gemitigeerde regime is in
de wet opgenomen om de zeggenschap van buitenlandse en 'internationale'
moedermaatschappijen over hun Nederlandse werkmaatschappijen niet te zeer
aan te tasten. In het gemitigeerde structuurregime heeft de raad van
commissarissen minder bevoegdheden dan onder het volledige structuurregime:
de bevoegdheden tot benoeming en ontslag van bestuurders en die tot
vaststelling van de jaarrekening blijven in handen van de algemene vergadering
van aandeelhouders.49 De wetgever beoogde op deze wijze te bewerkstelligen
dat de implementatie van centraal beleid binnen het buitenlandse concern ook
ten aanzien van de Nederlandse werkmaatschappijen grotendeels intact wordt
gelaten.

In de praktijk blijken de joint venture-partners te zoeken naar manieren om zich
te verzekeren van invloed op de samenstelling van de raad van commissarissen
in een structuur-joint venture. De vraag die in de praktijk telkens weer speelt is
die naar de ruimte die joint venture-partners hebben om af te wijken van de
dwingendrechtelijke benoemingsregels van commissarissen in   het

structuurmodel. In dit kader bepaalt artikel 2:158/268 lid 2 respectievelijk
2:162/272 BW dat het benoemings- respectievelijk ontslagrecht niet door enige
bindende voordracht kan worden beperkt. Sinds de enquBtezaak HVA-Socfin

46   Met name de vrijstellingen sub a (de joint venture-BV als 'afhankelijke maatschappij' van
joint venture-partners/structuurvennootschappen) en sub d (de joint venture-BV waarin
tenminste de helft van het geplaatste kapitaal wordt verschaft door twee ofmeerjoint venture-
partners/ structuurvennootschappen) zijn hier van belang.

47  Zie S.M. BartmaWA.F.M. Dorresteijn, Van het concern Gouda Quint Deventer, 4' druk
(2000) II 1.5., p. 132 e.v.

48 Andere vindplaatsen in boek 2 waar de wetgever ervan blijk geeft oog te hebben voor het
bestaan van buitenstatutaire verbintenissen op aandeelhoudersniveau met betrekking tot de
uitoefening van zeggenschapsrechten, zijn: art 2:248 en 2.409 BW.

49 Artikel 2:155/265 BW.
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van 19 maart 197550 is het duidelijk dat tot op zekere hoogte rechtsgeldig

afspraken kunnen worden gemaakt over de benoeming van commissarissen. In
de praktijk komen overeenkomsten en convenanten voor tussen de structuur-

joint venture, (leden van) haar raad van commissarissen, AVA en
ondernemingsraad, waarin getracht wordt zoveel mogelijk de door de joint
venture-partners gewenste samenstelling van de raad van commissarissen te
bewerkstelligen.5' In deze contracten en convenanten wordt de norm van artikel
2:158/268 lid 6 BW -de raad van commissarissen dient naar behoren te zijn
samengesteld- geconcretiseerd en uitgewerkt, rekening houdende met de
bijzondere verhoudingen binnen de joint venture-BV. Maar waar ligt de grens?
Uiteindelijk zal de raad van commissarissen bij de benoeming van nieuwe
commissarissen toch een zelfstandige afweging moeten kunnen maken.52

In de praktijk wordt de toepasselijkheid van het structuurregime door de joint
venture-partners als problematisch, zo niet onoverkomelijk ervaren. Vooral
buitenlandse joint venture-partners hebben in het algemeen zeer grote moeite
zich te conformeren aan de regels van het structuurregime en deze te begrijpen.
In hun ogen vormt dit regime een onaanvaardbare inbreuk op hun
ondernemerschap en de zeggenschap over hun gemeenschappelijke
onderneming en de daarin gedane investeringen. De veelvuldig voorkomende

verstrengeling van de joint venture-onderneming met de ondernemingen van de
joint venture-partners maakt het moeilijk te aanvaarden dat de raad van
commissarissen van de joint venture-BV geheel of gedeeltelijk uit
'buitenstaanders' zou moeten bestaan zonder directe binding aan hetgeen door
de partners in het kader van de joint venture-overeenkomst is afgesproken. De
joint venture-onderneming wordt immers door de partners gepercipieerd als een
deel van de eigen, zij het gemeenschappelijke onderneming.

Wetsvoorstel 28 179 tot aanpassing van de structuurregeling voorziet onder
andere in een uitbreiding van de bevoegdheden van de AVA. Voor de hier
beschreven problematiek brengt dat dus een belangrijke verbetering mee. De
structuur joint venture-BV kan in de toekomst in verdergaande mate als thans

het geval is worden gedomineerd door de aandeelhouders. Zo wordt de
bevoegdheid tot benoeming van de commissarissen -weliswaar op voordracht
van de commissarissen- aan de AVA toegekend9 en kan de AVA de mad van

50    HR 19 maart 1975, NJ 1976, 267 m.nt.BW.
51 Vgl. P.C. van den Hoeli Variaties op de structuurregeling bij contract, in:

Ondememingsrechtelijke contracten, Verslag van een congres gehouden op 8 en 9 maart
1991, IVO-reeks nr. 14, Kluwer, Deventer (1991) p. 81 t/m 93 en L. Timmerman, CJHB
(Brunner-bundel, Kluwer, Deventer (1994), p. 397 Um 405.

52    Zie ook A.F.M. Dorresteijn, De structuurregeling Dossier over ondememing financiering en
recht 2000/nr 40, p. 27.

53 Voorgestelde artikel 2:158/268 lid 4 BW.
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commissarissen naar huis sturen bij gebrek aan vertrouwen in diens
functioneren.34 Ook wordt een aantal belangrijke bestuursbesluiten die de
structuur en inrichting van de vennootschap betreffen onderworpen aan de
goedkeuring van de AVA." Deze zijn, kort gezegd:
-    de overdracht van (vrijwel) de gehele onderneming van de vennootschap aan

een derde;
-    het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere

rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoten
van een VOF of CV die van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
en

-  het nemen of afstoten van een deelneming ten belope van tenminste 66n
derde van het balanstotaal volgens de laatst vastgestelde jaarrekening.

3.9 Besluitvorming

Voor de uitoefening van gemeenschappelijk controle zullen de partners binnen
de joint venture-onderneming nadere besluiten dienen te nemen. Een aanzienlijk
deel van de joint venture-overeenkomst is daarom gewijd aan de besluitvorming
binnen de joint venture-onderneming. Gedetailleerde voorschriften worden

opgenomen voor besluitvorming op het niveau van de aandeelhouders, het
bestuur en eventueel de raad van commissarissen. Daarbij nemen de partners de
vrije hand bij het opstellen van de procedures om tot efficiente besluitvorming te
geraken. Aan enige vorm van wettelijke regulering op dit punt hebben zij geen
enkele behoefte. De wettelijke regeling van de personenvennootschap laat hier
veel vrijheid. Echter voor de BV geldt een aantal wettelijke regels, zowel wat de

verdeling van de bevoegdheden, als wat de vorm en inhoud van de besluiten
betreft. Zo worden de dwingendrechtelijke regels voor besluitvorming als
aandeethouders op het gebied van de oproepingstermijn,56 de plaats van
vergadering" en de besluitvorming buiten vergaderings* als bevoogdend
ervaren59. De basisidee van de BV-regeling dat in het bijzonder AVA-besluiten

54 Voorgestelde artikel 2:1618 /271 a BW.
55    Voorgestelde artiket 2:107 a/2178 BW.
56    Artikel 2:225 BW: minimaal 14 dagen.
57   Artikel 2:226 BW: deze moet in Nederland zijn gelegen tel plaatse als in de statuten gemeld,

tenzij het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
58    Artikel 2:238 BW: alleen mogelijk indien unaniem en schriftelijk wordt besloten.
59 De joint venture-overeenkomst bevat in de regel eenvoudige 'standaarden' voor

besluitvorming op het niveau van de aandeelhouders:
'General meetings of shareholders shall take place in accordance with the applicable
provisions of the articles ofassociation including on the basis that:

(a) the quorum shall be one (1) duly authorised representative of the A shareholder and one

(1) duly authorised representative ofthe B shareholder;
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worden genomen bij meerderheid van stemmen strijdt te enen male met de
persoonsgebonden contractuele grondslag die immers uitgaat van unanimiteit. In
overeenstemming met dit persoonsgebonden karakter van de samenwerkings-
overeenkomst zullen de partners in beginsel dan ook alle belangrijke
beslissingen bij unanimiteit willen nemen.60 Men denke hierbij aan onderwerpen

als statutenwijziging en ontbinding van de joint venture-vennootschap, uitgifte
van aandelen, het verlenen van opties op aandelen, wijziging van stemrechten,
het aangaan van belangrijke overeenkomsten met derden, omvang van de
investeringen, maximering van 'loan capital' en wijziging van doel en aard van
de joint venture-onderneming. Op de benoeming en het ontslag van bestuurders
en commissarissen ben ik reeds  in de vorige paragraaf ingegaan. De omvang van
hun deelname in het kapitaal van de joint venture-BV is hier niet
doorslaggevend. Echter, eenstemmige besluitvorming van de partners heeft ook
het gevaar in zich dat deadlocks kunnen ontstaan. De 50/50 joint venture is
hiervoor in het bijzonder gevoelig,  maar ook bij joint ventures met drie of meer
partners kan deadlock optreden voorzover het onderwerpen betreft waarvoor
iedere partner een vetorecht heeft. Dat brengt ons op de regeling voor geschillen.

3.10 Geschillen

In het algemeen kunnen geschillen optreden op het niveau van het bestuur van
de joint venture-BV maar ook op het niveau van de aandeelhouders. Vele
besluiten van het bestuur zijn immers onderworpen aan de goedkeuring van de
aandeelhouders. Vaak hebben joint venture-partners behoefte aan een 'policy

(b) the notice ofmeeting shall set out an agenda identifying in reasonable detail the matters to
be discussed (unless the shareholders agree otherwise);
(c) the chairman ofthe meeting shall not have a casting vote;
(d)  a decision to approve any of the Reserves Shareholder Matters shall require an unanimous
vote of all the shareholders.
Any matters requiring a general meeting of or approval by the shareholders under relevant
corporate law, but not covered by the Reserved Shareholders Matters, shall be dealt with in
accordance with the articles ofassociation'.

60    In de joint venture-overeenkoinst kan dit beginsel als volgt worden verwoord:
'The parties shall use their respective powers to ensure so far as they are legally able that no
action or decision relating to any matters specified in clause - (Reserved Shareholders
Matters) is taken (whether by the board of managing directors or any of its managing
directors,  the Joint Venture Company or any subsidiary of the Joint Venture Company or any
of its managing directors (or managers) unless each of the parties gives its prior approval  to
proceed.

The parties shall give their approval to any of these Reserved Shareholders Matters (or to any
variation themof) either in writing by A and B or by their authorised representatives for this
purpose or at the general meeting of the Joint Venture Company by the shareholders or their
authorised representatives'.
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committee' of 'shareholders committee'.6, Een dergelijk committee, hierna
aangeduid als policy committee, wordt door de joint venture-partners ingesteld
om in beleidsstrategische kwesties op informele wijze beslissingen te nemen,
zonder dat men zich behoeft te conformeren aan de wettelijke regels voor
besluitvorming in een algemene vergadering van aandeelhouders. Het juridisch
fundament voor de instelling van een policy committee berust op de joint
venture-overeenkomst. Deadlock bij beleidsbeslissingen op bestuursniveau
kunnen, in het algemeen gesproken, worden doorbroken door de kwestie ter
beslissing voor te leggen aan de voorzitter van het bestuur, de raad van
commissarissen, het bestuur van de joint venture-partners zelf 2 of het policy
committee. De laatste twee genoemde varianten worden in de praktijk ook
gebruikt ter oplossing van geschillen op aandeelhoudersniveau. Het toekennen
van een doorslaggevende stem aan de voorzitter van het bestuur van een 50/50
joint venture-BV is in strijd met het concept van joint control en is daarom
veetal niet acceptabel voor de partners. Het doorverwijzen naar de raad van
commissarissen zal in een dergelijk geval ook geen oplossing bieden, aangezien
de deadlock zich, gelet op de evenredige samenstelling van de raad van
commissarissen, ook binnen de raad zal manifesteren. Het praktische belang van
het opnemen van de mogelijkheid om een deadlock voor te leggen aan het
bestuur van de joint venture-partners zelf is vooral hierin gelegen dat het de
direct betrokkenen binnen de joint venture-BV zal aanzetten het uiterste te doen
om eerst zelf tot een oplossing van het geschil te komen. Typisch

beleidsstrategische beslissingen die veelal aan het policy committee worden

voorgelegd liggen op het gebied van (aanvullende) financiering. Indien
bijvoorbeeld een bepaalde uitbreidingsinvestering moet worden gefinancierd
zijn er verschillende opties: de financiering kan geschieden door een banklening
of door het ter beschikking stellen van additionele financiele middelen door de

61  Zie M.J.G.C. Raaijmakers, Over geschillen in 50/50-verhoudingen, in: Tot vermaak van
Slagter, Feestbundel aangeboden aan Prof. mr. W.J. Slagter, ter gelegenheid van zijn 65'
vetjaardag Kluwer, Deventer (1988), p. 217 Um 223.

62    De deadlock-clausule die hierop ziet kan luiden als volgt:
'X.1 A deadlock will occur if a resolution is proposed at a duly convened meeting ofthe board
of managing directors or at a duly convened general meeting of shareholders Joint Venture
Company and either:
X.1.1  a quorum is not archieved at the meeting other than through non-attendance of the
proposer of the resolution and a quorum is also not archieved at any adjourned meeting, or
X 1.2 a director or shareholder (other than the representative of the proposing party) votes

against the resolution or abstains from voting.
X.2 Any party may within_days of the event that has given rise to the deadlock serve notice
(a Deadlock Notice) on the other party stating that in its opinion a deadlock has occurred and

identifying the matter over which the parties are deadlocked.
X.3 The parties undertake that following service of the Deadlock Notice they shall forthwith
refer the matter which has given rise to the deadlock to the Chairman of the parent companies
of each of the parties' Groups'.
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partners, hetzij in de vorm van een (achtergestelde) geldlening hetzij door
storting op nieuw uit te geven aandelen. Voor het geval dat de policy committee
zou beslissen om nieuwe aandelen uit te geven zal de joint venture-
overeenkomst inhouden dat het tot uitgifte bevoegde orgaan gehouden is om het
emissiebesluit te nemen. Indien de AVA bevoegd is tot uitgifte van aandelen
komt dit, uitgedrukt in de klassieke terminologie, in wezen neer op een
stemovereenkomst inhoudende de verplichting om conform de instructies van
de policy committee te stemmen. Een statutaire oplossing ware ook denkbaar en
is zelfs, vanuit het oogpunt van afdwingbaarheid, te prefereren. Het is op grond
van artikel 2:189a juncto artikel 2:206 lid  1 BW echter onmogelijk om in een
dergelijk geval de policy committee aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is
tot uitgifte van aandelen.

Ook is het twijfelachtig of, in geval van staking van stemmen op bestuursniveag
de beslissing kan worden genomen door het policy committee. Artikel 1898
juncto 239 lid 3 bepaalt immers dat besluiten van het bestuur bij ofkrachtens de
statuten slechts kunnen worden onderworpen aan de goedkeuring van de
algemene vergadering van aandeelhouders, de vergadering van houders van
aandelen van een bepaalde soort, de raad van commissarissen, of de
gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van commissarissen.
In de opzet van de wet is het policy committee kennehjk een derde. Het lijkt dan
ook onwaarschijnlijk dat de wetgever heeft bedoeld toe te laten dat deadlocks op
bestuursniveau kunnen worden beslist door het policy committee.

Naast impasses in de besluitvorming met betrekking tot beleidsaangelegenheden
staan de geschillen omtrent de vraag welke rechten en verplichtingen de joint
venture-partners onderling en jegens de joint venture-BV hebben. Het gaat dan
om een rechtsgeschil over de uitleg van de joint venture-overeenkomst. Het
heeft dan meestal de voorkeur van de joint venture-partners om het geschil te
beslechten door middel van arbitrage, in plaats van een procedure voor de
gewone rechter. Zo kunnen arbiters worden geselecteerd op hun specifieke
deskundigheid met betrekking tot het onderwerp van geschil. Met name in
internationale joint ventures hechten de partners eraan om niet te worden
betrokken in een geschil voor een rechterlijke instantie van het land van de
andere partner. Bovendien is de arbitrale procedure niet openbaar, hetgeen van
groot belang is indien voor de oplossing van het geschil inzicht in
bedrijfsgeheimen noodzakelijk is of men, bij het voortbestaan van de
samenwerking, de 'vuile was' niet buiten wil hangen.
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3.11 Kwalitatiefaandedhouderschap

In confesso is dat de joint venture-verhouding intuitu personae, met het oog op
de 'personen' van de partners wordt aangegaan. Dit hoogst persoonlijke element
wordt weerspiegeld doordat partijen met elkaar een joint venture-overeenkomst
aangaan waarin zij vastleggen wat zij van elkaar verwachten in het kader van
hun gemeenschappelijke onderneming. Het spreekt, gelet op het hoofdbeginsel
dat een overeenkomst slechts bindend is voor de partijen die haar aangaan, dat
toetreding van nieuwe partners slechts kan geschieden met toestemming van alle
partners en onder de voorwaarde dat de nieuwe partner toetreedt tot de joint
venture-overeenkomst. In de praktijk komt het evenwel vrij we 1 nooit voor dat
nieuwe partners toetreden tot een bestaande joint venture.
Van groter praktisch belang is de vraag naar de rechtsgeldigheid van de bepaling
die de overdracht van de kapitaaldeelname in de joint venture-BV gedurende
zekere tijd na de totstandkoming van de joint venture onmogelijk maakt. Het
komt meermalen voor dat de partners zich over en weer willen verbinden om de
joint venture gedurende zekere tijd in stand te houden en de samenwerking
ondanks de gebruikelijke aanloopproblemen, een kans te geven.63 De bepaling
die de joint venture-partners hier parten speelt is artikel 2:195 lid 8 BW. Een
statutaire blokkeringsregeling mag niet zover gaan dat de overdracht van
aandelen in een BV onmogelijk of uiterst bezwaarlijk wordt gemaakt. Op grond
van deze bepaling kan de onvervreemdbaarheid van aandelen in de joint
venture-BV gedurende zekere tijd niet statutair worden vastgelegd.64 Een
contractuele regeling die de vervreemding van de aandelen gedurende zekere tijd
verbiedt wordt overigens in de literatuur wel geldig geacht.65 Van belang is ook

het arrest Hoge Raad 31 december 1993, NJ 1994,436 m.nt. Ma, AA 1994, 10
m.nt Raaijmakers (Verenigde Boottieden) waaruit blijkt dat de beperking van de
overdracht van aandelen in een persoonsgebonden BV zeer ver kan gaan.

63 Gebruikelijk wordt dit als volgt vastgelegd in de joint venture-overeenkomst:
'X. 1 The provisions of this clause apply in relation to any transfer or proposed transfer, of
shares in the Joint Venture Company or any interest in those shares.

X.2 Exept as permitted by this clause or with the prior written consent of the other party, no
party shall: (a) transfer any shares (b) grant, declare, create or dispose of any right or interest
in any shares; or (c) create or permit to exist any pledge, lien encumbrerance, fixed or
floating charge or other security interest over any shares.
X.3 Except for intra-Group-transfers permitted under clause - no shareholder shall transfer
any shares during an period of- years from the date ofthis Agreement'.

64   Voor een nadere analyst van artikel 2:195 lid 8 BW verwijs ik naar onderdeel 5.1 van het
volgende hoofdstuls

65    Vgl. M.W. den Boogert, Aanpassing van Boek 2 BW voor joint venture-doeleinden? Joint
ventures, Bijzonder nummer Ars Aequi, (mei 1995), p. 359.
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Naast deze onvervreemdbaarheid van de aandelen in de joint venture-BV
gedurende zekere tijd speelt in praktijk ook de wens om de overdracht van de
aandelen van een partner in de joint venture-BV te koppelen aan de overdracht
van zijn positie als contractspartij bij de joint venture-overeenkomst. De joint
venture-overeenkomst is immers de juridische basis voor de samenwerking van
de partners. Dit principe kan in de statuten worden vastgelegd door kwalitatief
aandeelhouderschap in te voeren. Aandeelhouders van de joint venture-BV
kunnen dan slechts zijn de rechtspersonen die ook partij  zijn bij de joint venture-
overeenkomst. In wezen komt deze regeling crop neer dat gedurende het bestaan
van de joint venture-overeenkomst de aandelen niet kunnen worden
overgedragen aan een derde, hetgeen geheelin overeenstemming zou zijn met de
aard en grondslagen van een persoonsgebonden samenwerking binnen joint
venture. Voorts zou een dergelijke regeling tot gevolg hebben dat de aandelen
van de partner, die de joint venture-overeenkomst opzegt zonder dat sprake is
van contractsoverneming66 door een ander, moeten worden overgedragen aan de
zittende joint venture-partne«s).  Het is evenwel zeer de vraag of deze vorm van
kwalitatief aandeelhouderschap de wettelijke begrenzing van de
blokkeringsmogelijkheden zoals vastgelegd in het eerder genoemde artikel 2:195
lid 8 BW niet overschrijdf. Ik kom hierop in onderdeel 5.1 van het volgende
hoofdstuk terug.

3.12   Winsiverdeling en dividendpolitiek

De  vraag die joint venture-partners moeten beantwoorden  is  of het om fiscale  of
andere redenen zinvol is om de winst gedeeltelijk te verdelen op een ander
niveau dan de joint venture-BV.  Door met de joint venture-BV management- of
serviceovereenkomsten af te sluiten op grond waarvan de joint venture-BV
betalingen doet aan 6dn of meer joint venture-parmers wordt de winst van de
joint venture-BV verlaagd. Immers, deze betalingen gelden als kostenpost. Op
deze wijze worden vanuit het perspectief van de partners potentiele winsten
omgevormd tot inkomsten uit hoofde van geleverde diensten. In internationale
verhoudingen is dit een veel gebruikte methodiek. Een andere manier om de
winst van de joint venture-BV te beinvloeden is de keuze die de joint venture-
partners kunnen maken tussen het verstrekken van leningen ('loan capital') of
aandelenkapitaal ('equity capital') aan de joint venture-BV. De rente die moet
worden betaald voor het verkrijgen van loan capital verlaagt eveneens de winst
van de joint venture-BV. Indien in omvangrijke mate zou worden gekozen voor

66   Artikel 6:159 BW.
67 Een andere vraag is hoe moet worden geoordeeld indien met een derde een stemovereenkomst

wordt gesloten. Zie daarover P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Gouda Quint,
Deventer, 12' druk (2001) p. 193 en de aldaar genoemde literatuur.
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het verstrekken van loan capital kan dit tot gevolg hebben dat de winsten van de
joint venture-BV, in ieder geval gedurende de eerste jaren, volledig worden
geelimineerd. 6:
Indien sprake is van winst op het niveau van de joint venture-BV zal wederom
de joint venture-overeenkomst bepalend zijn voor de wijze waarop deze winst
wordt verdeeld. Hiervoor kwam reeds ter sprake dat ongelijke inbreng in de
sfeer van de winstverdeling kan worden gecompenseerd. De partner die, in
verhouding tot de andere partners, teveel heeft ingebracht kan een extra aandeel
in de winst worden toegekend. Omgekeerd, indien de bijdrage of inbreng van
een partner minder resultaat genereert op het niveau van de joint venture-BV
dan aanvankelijk was ingeschat, is ook een vermindering van het aandeel in de
winst mogelijk. Voorts komt het in de praktijk voor dat de winstverdeling
afhankelijk is gesteld van de mate waarin de joint venture-partners bijdragen in
de financiering van de joint venture. Wat al deze praktijkvoorbeelden laten zien
is dat de winstverdeling binnen joint ventures op diverse wijzen plaatsvindt. De
winst die op het niveau van de joint venture-BV wordt gepresenteerd geeft dan
ook niet noodzakelijk een volledig inzicht in de wijze waarop de voordelen
tussen de joint venture-partners worden verdeeld. De bepaling van artikel 216
lid 8 BW houdt hiermee geen rekening. Voorts knoopt de wettelijke
winstverdelingsregeling in artikel 216 lid 6 BW aan bij het bedrag van de
verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen, tenzij de statuten
anders bepalen. De omvang van de verplichte stortingen is, gelet op de bredere

bijdrageverplichtingen, evenwel doorgaans geen maatstaf om de winst tussen de
joint venture-partners te verdelen. Bovendien zal het in het algemeen bijzonder
lastig zijn om de diverse variaties die zich voordoen bij de
winstverdelingsregelingen in joint venture-verhoudingen in de statuten van de
joint venture-BV te vatten. Daarom zal de joint venture-overeenkomst in de
regel een winstverdelingsregeling in de ruime, hiervoor bedoelde zin, bevatten.
Artikel 201 lid 1 BW bepaalt evenwel dat 'voorzover b# (curs. TvD) de statuten
niet anders is bepaald, zijn aan alle aandelen in verhouding in verhouding tot
hun bedrag gelijke rechten en verplichtingen verbonden'. Hieruit wordt  wei
afgeleid dat de winslverdelingsregeling volledig in de statuten zelf dient te
worden opgenomen.69

68 Hoewel in Nederland de financieringsvrijheid (de vrijheid van aandeelhouders en
vennootschap om de vennootschap naar eigen inzicht te financieren met eigen vermogen dan
wel vreemd vermogen) voorop staat gelden er weI met name fiscale randvoorwaarden: zie in
dit verband, A.M. Haberham. Fiscale aspecten van vreemd vermogen verstrekt door
aandeelhouders (diss.), UvA (1993), hoofdstuk 3, in het bijzonder p. 37 t/m 88.

69      Zie S.E. Eisma,  Bij  of bij of krachtens, bij van Solinge, De Naamlooze Vennootschap (1997),
p. 221 t/m 225 en PJ. Dortmond, Het preventieve toezicht bij oprichting van naamloze en
bestoten vennootschappen, De Naamlooze Vennootschap (1998) nr. 12, p. 275.
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Behalve bepalingen omtrent de verdeling van de winst zal de joint venture-
overeenkomst vrijwel altijd bepalingen bevatten over de uitdelingspolitiek. Veel
zat afhangen van de aard van de joint venture: is deze bedoeld als een profit
centre of als groeivennootschap. Doorgaans zal in de joint venture-
overeenkomst worden overeengekomen welk bedrag jaarlijks tenminste als
dividend zal worden uitgekeerd, uiteraard indien en voorzover de wet zulks
toelaat.70 Ook komt het voor dat juist wordt gekozen voor een minimum
reserveringsbedrag met de bepaling dat de partners iederjaar opnieuw de hoogte
van het dividend zullen overeenkomen.

3.13   Informatie, rekening en verantwoording

Iedere joint venture-partner heeft belang bij permanente, tijdige en volledige

informatievoorziening betreffende de gemeenschappelijke onderneming. Zonder
dat is het onmogelijk in de leiding van deze onderneming te voorzien.
Bovendien -en dat is zeker bij de joint venture met relatief grote omvang
minstens zo belangrijk- is deze informatievoorziening noodzakelijk voor de
partners zelf aangezien zij op hun beurt ook weer rekening en verantwoording
moeten afleggen over hun deelname aan de joint venture aan hun eigen
aandeelhouders en andere belanghebbenden. In vrijwel iedere joint venture-
overeenkomst is dan ook een bepaling opgenomen die iedere partner het recht

geeft om de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de joint venture-
BV te allen tijde te inspecteren.71 De wet voorziet echter niet in een recht op

inzage door individuele aandeelhouders in boeken, bescheiden en andere

gegevensdragers van de vennootschap. Daarnaast wordt het bestuur van de joint
venture-BV verplicht om periodiek, meestal maandelijks, managementaccounts
en andere commerciele en financiele informatie aan iedere joint venture-partner
te overleggen.72 Dit kan mede worden gezien als een vorm van het afleggen van

70 Een clausule inzake dividendpolitiek van dit type luidt dan als volgt:
'Subject  to the requirements of corporate  law the Joint Venture Company shall  in  each
financial year before the expiry of-months after each date to which its audited accounts are
made up, distribute by way of dividend (at least) - % (or such other percentage as the
parties may agree from time to time) of the profit after taxation of the Joint Venture Company
as shown by the audited accounts'.

71   Zulks is dan verwoord als volgt: 'The parties shall ensure that each party and its respective
authorised representatives shall be allowed access at all reasonable times to examine the
books and records of the Joint Venture Company and any of its subsidiaries'.

72     In concreto wordt zulks dan gevat in de volgende clausule:
'X.1 The Joint Venture Company shall prepare monthly management accounts including
profit and loss accounts, balance sheet and cash flow statement and shall send copies to the
parties within - days of the end of the month in question
X.2 The Joint Venture Company shall supply each party with copies of the Joint Venture
Company's audited accounts and audited accounts for each of its subsidiaries as well as
consolidated accounts for the Group'.
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rekening en verantwoording.73 De wet voorziet echter niet in een dergelijk
informatierecht. Artikel 2:217 lid 2 BW kent slechts een informatierecht toe aan
de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit informatierecht geldt
derhalve, anders dan voor de vennoot van een personenvennootschap, niet voor
iedere individuele aandeelhouder.74 De wettelijke bepaling houdt in dat door de
AVA gewenste inlichtingen door het bestuur en de raad van commissarissen
kunnen worden geweigerd wanneer -een zwaarwichtig belang der vennootschap'
zich daartegen verzet. Vanuit het perspectief van de partner-aandeelhouders is
dit een merkwaardige bepaling aangezien in casu juist de aandeelhouders het
beleid van de joint venture-BV bepalen. Indien men, met mij, aanneemt dat het
vennootschappelijke belang van de joint venture-BV paralel loopt met het
belang der partners, is er vrijwel geen ruimte om met een beroep op artikel 2:217
lid 2 BW informatie aan partners te onthouden.

3.14    Onoverbrugbare geschillen, uittreding, en beeindiging

Indien sprake is van een aanhoudend en niet-oplosbaar verschil van inzicht
tussen de joint venture-partners over het te voeren beleid, dan is er geen andere
optie dan de samenwerking te beeindigen. Geschillen kunnen rijzen indien de

73 Zie Asser-Maeijer 2, III, nr. 256: 'Verantwoording houdt ook in de verplichting tot
antwoorden, dat wil zeggen tot het verstrekken van de verlangde gegevens'.

74  In de literatuur is omstreden of een individuele aandeelhouder ter vergadering recht op
inlichtingen heeft: P. van Van de BV en de NV, Gouda Quint, Deventer, 12' druk (2001), nr.
64 en Pitlo/Raaijmakers Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4' druk
(2000), p. 298 menen dat het recht op inlichtingen toekomt aan de ava als orgaan en niet aan
de individuele aandeelhouders. Handboek Van der Heijden/Van der Grinten (1992) nr. 203.1
daarentegen stelt dat een individuele aandeelhouder het bestuur inlichtingen mag vragen, maar
dat hij de wettelijke bevoegdheid daartoe slechts heeft tijdens de algemene vergadering van
aandeelhouders. Asser-Macijer 2, III, nr. 256 neemt ook aan dat een individuele
aandeelhouder tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is informatie te
vragen. Deze mening wordt gedeeld door WJ. Slagter, Compendium van het
Ondernemingsrecht Kluwer, Deventer, 7 druk (1996), 9 228. P. Sanders/W.Westbroek, BV
en NV, Het nieuwe ondememingsrecht, Serie Recht en Praktijk nr. 23, Kluwer, Deventer, 8'
druk (1998), p. 129, H.M. Vletter-van Dort Gelijke behandeling van beleggers bij
informatieverstrekking (diss.), IVO-reeks nr. 37, Kluwer, Deventer (2001), p. 65 t/m 67 en
Schwarz in: Rechtspersonen art. 107 aant 5. Volgens Van Schilfgaarde Van de BV en de NV,
Gouda, Quint, Deventer, 12* druk (2001), nr. 64 kunnen individuele aandeelhouders wellicht
onder omstandigheden op grond van het in artikel 2: 8 BW bepaalde inlichtingen verkrijgen
buiten vergadering doch hun aanspraak daarop heeft niet dezelfde kracht als die van de AVA
als zodanig. Zie ook L. Timmerman, Het aan ondernemingen toekomende recht op
geheimhouding, in: Tot vermaak van Slagter, Feestbundel aangeboden aan Prof. mr. W.J.
Slagter, ter gelegenheid van zijn 65' vedaardag Kluwer, Deventer (1988), p. 309. Voorts
speelt hier de vraag of het bestuur bevoegd is om een individuele aandeelhouder, buiten de
AVA om, de gevraagde inlichtingen te verstrekken. Zulks kan immers in strijd zijn met het
beginsel van gelijke behandeling van aandeelhouders dat in artikel 2:201 BW tot uitdrukking
komL
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joint venture conjunctureel 'in zwaar weer' komt te verkeren of financiele

problemen ondervin(it, in het bijzonder over de verdere financiering. Maar ook
indien de activiteiten van de joint venture  op zich succesvol zijn, kunnen

problemen ontstaan. Men denke bijvoorbeeld aan de situatie dat tegen de wens
van een partner extra investeringen worden gevraagd ter uitbreiding van het
aanvankelijke project terwijl dit bij het aangaan van de joint venture niet was
voorzien. Het einde van de samenwerking behoeft echter nog niet het einde van
de BV te betekenen. De in praktijk gebezigde uittreedregelingen gaan er
doorgaans vanuit dat het beeindigen van de samenwerking niet tot ontbinding
van de joint venture-BV zal leiden. De vennootschap zal doorgaans voortbestaan
omdat het alternatief -vernietiging van kapitaal en werkgelegenheid- niet
aantrekkelijk is. Voor ogen moet worden gehouden dat uittreding primair
inhoudt het opzeggen van de joint venture-overeenkomst en het beeindigen van
de deelname aan de joint venture. In de joint venture-overeenkomst nemen de

partners naar eigen goeddunken nadere regels op omtrent de voorwaarden,
termijnen en formaliteiten die bij de opzegging in acht moeten worden genomen.
De overdracht van de aandelen in de joint venture-BV is dan niet meer dan het
formele sluitstuk van deze opzeggings- en uittredingsregeling.75

De vraag waarop de joint venture-partners in het kader van de exitregelingen een
antwoord op moeten geven is vooral deze: wie zet de positie van de uittredende

partner voort en tegen welke prijs? Het antwoord op de eerste vraag ligt in 50/50
joint ventures voor de hand: de overblijvende partner, tenzij de uittredende

partner en de overblijvende partner gezamenlijk iets anders afspreken. Bij een
joint venture bestaande uit drie of meer partners waarbij 66n van hen uittreedt

geldt doorgaans een 'right of first refusal', aangevuld met call opties op grond
waarvan de overblijvende partners het recht hebben om de positie van de uittre-
dende partner over te nemen. Meestal wordt, onder zekere voorwaarden, aan de
uittredende partner ook een put optie toegekend. In beginsel is overdracht van

deze positie aan een derde uitgesloten, vanwege het hoogst persoonlijke karakter
van de samenwerking. De joint venture-partners bepalen onderling aan wie van
hen overdracht plaatsvindt en tegen welke prijs. De waardering van de aandelen
in de joint venture-BV respectievelijk de methode volgens welke die wordt
vastgesteld, is voor dem prijsbepaling een essentieel gegeven.

76

75 M.J.G.C. Raaijmakers en E.P.M. Vermeulen, Beeindiging van joint ventures  in de rechtsvorm
van een VOF of BV, Dossier over ondememing financiering en recht Joint Ventures,
2000/nr. 43, p. 78 tim 80.

76    Het is overigens ook denkbaar dat het bedrag dat de uittredende partner ontvangt lager uitvalt
dan de waarde van de aandelen in de joint venture-BV. M.W. den Boogert Aandeelhouders-
contracten en joint venture-Brs, in: Ondememingsrechtelijke contracten, Verslag van een
congres gehouden op 8 en 9 maart 1991, IVO-reeks nr.14, Kluwer, Deventer (1991), p. 78
wijst op de mogelijkheid van de uitsluiting van bepaalde (positieve) factoren bij de
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Wat zijn nu de wettelijke mogelijkheden met betrekking tot de in de statuten van
de BV -verplicht- op te nemen blokkeringsregeling? Duidelijk is dat van de in
artikel 2:195 BW omschreven blokkeringregelingen (goedkeuringsblokkering en
aanbiedingblokkering) slechts de aanbiedingsregeling past in joint venture-
verhoudingen. De aanbiedingsregeling van artikel 2:195 leden 5 en 6 BW kent
het volgende stramien. De aandeelhouder die 66n of meer aandelen wil
vervreemden moet deze eerst aanbieden aan zijn mede-aandeelhoude«s). De
aanbieder kan verlangen dat hij voor de aangeboden aandelen een prijs ontvangt,
gelijk aan de waarde van de aandelen zoals vastgesteld door 66n of meer
onafhankelijke deskundigen. Indien vast komt te staan dat niet alle aangeboden
aandelen worden afgenomen, mag de aanbieder zijn aandelen 'vrijelijk'
overdragen aan wie hij wil. De wet gaat derhalve uit van het recht van elke
aandeelhouder om 66n of meer van zijn aandelen over te dragen -desnoods aan
derden- tegen een prijs vastgesteld door onalhankelijke deskundigen. Het
behoeft geen betoog dat een dergelijk recht zich niet verdraagt met de hoogst
persoonlijke samenwerking binnen de joint venture. Staande de samenwerking
kan het vanzelfsprekend niet zo zijn dat partners elkaar onder druk zouden
kunnen zetten door aandelen aan te bieden onder dreiging dat indien de
aangeboden aandelen niet worden afgenomen, overdracht aan een derde zal
kunnen plaatsvinden tegen een prijs vastgesteld door onafhankelijke
deskundigen. Dit zou in aperte strijd zijn met het eerder genoemde concept van
kwalitatief aan de persoon van de partner als contractspartij gebonden,
aandeelhouderschap. Een statutaire afnameverplichting zou dit probleem deels
kunnen ondervangen, doch de rechtsgeldigheid daarvan is twijfelachtig. De
meeste schrijvers staan hier afwijzend tegenover." Zelf ben ik van mening dat
hiertegen, mits binnen zekere randvoorwaarden, geen bezwaren behoeven te
bestaan. 78

waardering op grond van, bijvoorbeeld, toerekenbare tekortkoming terzake van de
verplichtingen uit hoofde van de joint venture-overeenkomst.

77   Zie F.J.P. van den Ingh, De verplichting tot overname van niet vrij overdraagbare aandelen,
WPNR 1989/5906, p. 137 en naar Van den Ingh verwijzend: Handboek Van der Heijden/Van
der Grinten (1992), nr.  172. Ook staan afwijzend hier tegenover: Asser-Maeijer 2, III, nr. 98,
PJ.  Dortmond en JJ.M. Brood-Grapperhaus in:  Rechtspersonen, art. 192, supplement  107
(1992) en F.K. Buijn, Statuten: terug naar de overeenkomst?, in; Ondernemingsrecht 1995-5,
p. 122. Anders: M. van 01ffen, Statutaire (on)mogelijkheden tot geschillenbeslechting V&0
1999, p. 50 en van dezelfde auteur: Statutaire geschillenbeslechting, in: S.C.J.I. Kortmann e.a.
(red), Ying Yang, Kluwer, Deventer (2000), p. 228, A.FJ.A. Leijten, Geschillen tussen aan-
deelhouders, in: A.FJ.A. Leijten e.a., Conflicten rondom de rechtspersoon, Kluwer, Deventer
(2000), p.  11/12 en in het hierin opgenomen verslag van de discussie op p. 135/136.

78   Zie T.P. van Duuren/E.M.P. Vermeulen, Socitte Privee Europtenne: een Europese besloten
vennootschap, WPNR 1999/6379, p. 858, met name noot 56.
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Tot slot nog een enkele opmerking over de wettelijke eis dat de aanbieder altijd
prijsvaststelling door een onafhankelijke deskundige kan inroepen. De joint
venture-partners achten zich immers doorgaans zelf het beste in staat om de
waarde van hun aandeel in de gemeenschappelijke onderneming te bepalen. Zij
weten als geen ander wat de kennis, know how, goodwill en technologie waard
is en welke (potentiele) afnemers er zijn voor de door de joint venture te leveren

producten en diensten. In veel gevallen geven de joint venture-partners er de
voorkeur aan met zelf ontworpen mechanismen en waarderingsmaatstaven,9 de

prijs voor de aangeboden aandelen te bepalen.

79 Zoals 'Shotgun' en 'Russian roulette'-clausules. Zie daarover M.J.G.C. Raaijmakers, Enkele
rechtsvergelijkende beschouwingen over joint ventures, Preadvies Nederlandse vereniging
voor rechtsvergelijking nr. 46, Kluwer, Deventer (1992), p. 60 en meer recent, met co-auteur
E.P.M. Vermeulen, Beeindiging van joint ventures in de rechtsvorm van een VOF of BV,
Dossier over ondememing financiering en recht, Joint Ventures, 2000/nr. 43, p. 79. Deze
clausules houden. kort gezegi in dat de partner die zijn aandelen voor een bepaalde prijs
aanbiedt aan de andere partner(s), deze aanbieder tevens moet aanvaarden dat de andere
partner(s) daarop zijn/hun eigen aandelen tegen dezelfde prijs aan de aanbieder mogen
aanbieden, waarbij deze verplicht is de aandelen voor die prijs af te nemen. Het doel van deze
clausules is te voorkomen dat de oorspronkelijke aanbieder een onrealistisch hoge prijs voor
zijn aandelen vraagt. Een variant hierop is de Texas Shoot-out clause die minder gevoelig is
voor misbruik en uitmondt in een 'veiling' indien de joint venture-partners elkaar over en weer
wensen uit te kopen:
X.1 For the purpose of this clause a Management Deadlock shall be deemed to occur if:
(a) any of the Reserved Shareholders Matters has been raised at and/or considered by a
meeting of the board of managing directors or a general meeting of shareholders of the Joint
Venture Company and no resolution has been passed on at least two successive occasions by

such meeting as a result of an equality of votes cast for and against any resolution proposed in
respect of that matter;  or
(b) a  quorum is not present at two successive duly convened board of managing directors or
general meeting of shareholders by reason of the absence from that meeting of the same
shareholder or, in the case of a board meeting, a person nominated as a managing director by
the same shareholder; or
(c) a party gives notice that, by reason of a fundamental difference relating to the strategy for
the Joint Venture Company or other circumstances seriously affecting the relationship of the
parties as shareholders in the Joint Venture Company, it is the wish of that party to terminate
the joint venture relationship.
X.2 In the event of any such Management Deadlock, the matter shall forthwith be refTered to
the Chairman of the parent companies of each of the parties' Groups. If the Management
Deadlock can not be resolved within - days after such reference, either party may serve a
notice (a 'Warning Notice') that it intends to implement the deadlock procedure contemplated
by this clause.
X.3 If the Management Deadlock can not be resolved within a further period of-days after
service of a Warning Notice, then the following provisions shall apply:
Either party (the 'Terminating Party') may within a period of - days thereafter serve notice
in writing on the other party (a 'Deadlock Resolution Notice'). (i) stating that it is willing to
purchase all of the other party's shares in the Joint Venture Company and (ii) specifying the
proposed price per share. A Deadlock Resolution Notice shall be irrevocable. No other party
shall thereafter be entitled to serve a Deadlock Resolution Notice.
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(byrhe other party shall, within a period of - days after receipt of a Deadlock Resolution
Notice elect either
(i) to sell all of its shares in the Joint Venture Company to the Terminating Party at the price
stated in the Deadlock Resolution Notice; or (ii) to purchase all of the Terminating Party's
shares in the Joint venture Company at a price per share higher than that specified in the
Terminating Paty's notice.
(c) If an election under option (i) or sub-paragraph (b) is made, the sale and purchase of the
other party's share shall proceed accordingly. If an election under option (ii) is made, the
procedure set out in the remaining provisions of this clause shall apply (subject to such other
terms or procedures as te parties may agree).
(d) Each party shall, within a period of - days after service of a notie under option (ii) of
subparagraph (b) above, deposit at the registered office of the Joint Venture Company
(adressed to the board of directors of the Joint Venture Company) a sealed bid in writing
under which that party shall unconditionally offer to purchase all  (but not some only) of the
shares in the Joint Venture Company of the other party and state the cash price per share,
payable on completion ofthe purhase, applicable to that bid.
(e) The respective bids shall be opened upon the expiry of such - day period by the auditors
ofthe Joint Venture Company.
(f)) The party who deposits the bid which states the highest price per share shall be entitled
and bound to purchase, and the other party shall become bound to sell, all the shares of the
other party in the Joint Venture Company at the price stated in such bid.
X.4 The provisions of clause - shall apply in respect of the completion of the sale and
purchase of the relevant shares.
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De ongeschiktheid van de BV als rechtsvorm voor een
joint venture

1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk stonden enige belangrijke 'standaard'-elementen uit de
joint venture-overeenkomst centraal. Gebleken is dat, indien de joint venture-
partners ervoor kiezen om hun gemeenschappelijke onderneming onder te
brengen in een BV, er een spanningsveld ontstaat tussen het contractuele
karakter van de samenwerking en het dwingendrechtelijke normenkader van de
BV. Kan de contractuele rechtsrelatie tussen de partners de incorporatie van
samenwerking in de rechtsvorm van een BV overleven?
De spanning die lijkt te bestaan tussen joint venture overeenkomst en het BV-
statuut roept de vraag op of de BV een geschikte rechtsvorm is voor joint
ventures. Deze vraag staat centraal in dit hoofdstuk.

Allereerst zal in kort bestek de ontstaansgeschiedenis van de BV en haar
ontwikkeling als quasi-NV worden geschetst. Stil wordt gestaan bij het rechts-
karakter en de uitleg van BV-statuten. Vervolgens zal ten aanzien van een aantal
essentiele principes die binnen een joint venture gelden, onderzocht worden of
en in hoeverre deze kunnen worden vastgelegd in de statutaire structuur en
inrichting van de joint venture-BV. Ik doel hier op de volgende onderwerpen:
•     de deelname in een persoonsgebonden kapitaalvennootschap
• loyaliteitsverplichtingen
• joint control
•    stemrecht en besluitvorming
• winstdifferentiatie
•     rekening en verantwoording
•     uittreden uit een persoonsgebonden kapitaalvennootschap
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De hier opgeworpen vraag of bepaalde regelingen in BV-statuten kunnen
worden opgenomen is voor de praktijk uitermate relevant. Indien immers in
statuten een regeling wordt opgenomen die in strijd is met dwingend recht zal de
BV kunnen worden ontbonden omdat de statuten niet voldoen aan de 'eisen der
wet".
Voorts zal worden onderzocht of, en zo ja, op welke wijze, deze onderwerpen in
de structuur en inrichting kunnen worden verwerkt van de Nederlandse

personenvennootschap en van buitenlandse rechtsvormen. In dat kader zal ik
dwarsverbanden leggen tussen de BV en de Nederlandse personenvennootschap

(interne rechtsvergelijking) en tussen de BV en enkele buitenlandse

rechtsvormen, te weten de Duitse GmbH, de Franse SAS, de Amerikaanse

(close) corporation, de Nederlands-Antilliaanse BV en het voorstel voor een

Europese BV (externe rechtsvergelijking).

Mijn slotsom zal zijn dat vanuit rechtseconomisch perspectief, de BV niet
geschikt is voor de incorporatie van een joint venture. Interne en externe rechts-

vergelijking vormen de inspiratiebron voor de nieuwe civielrechtelijke vormge-
ving van de joint venture-vennootschap.

2      Het rechtskarakter van de BV in ons wettelijke stelsel

In 1971 heeft de wetgever vele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in ons
rechtspersonenrecht. Naast de invoering van de BV kan, onder meer, worden

genoemd: de wet ter introductie van de structuurvennootschap waarbij tevens de

positie van de bewilligde certificaathouder werd versterkt, de Wet op de Jaar-
rekening van ondernemingen  1970,  de Wet op de Ondernemingsraden van  1971,
de regeling van het enqudterecht, de aanpassingen ten aanzien van de nietigheid
van de vennootschap, de vertegenwoordiging en de doeloverschrijding.

De BV werd tot 1976 geregeld  in het Wetboek van Koophandel, zij  aan zij  met
de NV, de VOF en de CV. Zij heetten'enige soorten van vennootschap'2 te zijn.

Dat de wetgever  de NV en de BV gebroederlijk behandelde met een tweetal

gekwalificeerde maatschappen is niet verwonderlijk. De NV zelf was immers
steeds beschouwd als een gekwalificeerde maatschap.3 In deze -contractuele-

visie op de NV werden de aandeelhouders gezien als vennoteWcontractspartijen
die vennootschap beheersten. De AVA was de hoogste macht en de bestuurders

1      Zie artikel 2:21 lid 1 sub b BW.
2      Vgl. Derde titel Eerste boek van het Wetboek van Koophandel 1971.
3   Zie bijv. Handboek Van der Heijden-Van der Grinten, 6' druk (1955), nr. 42 en Asser-

Bregstein, 2°druk (1954) p.  137.
56



De  ongeschiktheid van de  BV als  rechtsvorm voor een joint venture

waren 'slechts' lasthebbers van de aandeelhouders. Brenninkmeijer4 wijst erop
dat wanneer de NV wordt gedacht als een gekwalificeerde maatschap, daaruit de
vrijheid van de vennoten/aandeelhouders voortvloeit om zoveel mogelijk de
wijze van hun samenwerking -en derhalve de structuur en inrichting van hun
vennootschap- te bepalen. De wetgeving van 1928 ademde deze vrije geest.5
In de vijftiger jaren trad echter een kentering op in het contractuele denken met
betrekking tot de NV.6 Gaandeweg won de institutionele visie terrein. De NV
werd meer en meer beschouwd als een van de aandeelhouders verzelfstandigde
vennootschap met een eigen vennootschappelijk belang. Als sequeel daarvan
deed het beginsel van de bestuurszelfstandigheid opgeld.7
In de zevende druk van het Handboek uit  1962 nam Van der Grinten voor het
eerst afstand van de duiding van de naamloze vennootschap als overeenkomst en
behandelde deze als een rechtsfiguur van eigen aard: Zijn voornaamste
argument was dat de rechtswerkelijkheid ertoe noopte om de eigen, niet
contractuele, aard van de rechtsbetrekkingen van de NV te erkennen.9 Tussen de
zesde druk (1955) en de zevende druk (1962) van het Handboek was men de
NV steeds meer gaan zien als een instituut. Het was ook de tijd waarin Meijers
zijn ontwerp voor het nieuwe BW het licht deed zien. Bij wet van 12 mei 1960
(Stb 205) het tweede boek van het nieuwe BW vastgesteld. De behandeling van

de rechtspersoon in het nieuwe BW is voor Van der Grinten vooral de reden
geweest om over te stappen op de institutionele leer.'° Raaijmakers wijst er
voorts op dat de politieke ontwikkeling richting de 'vermaatschappelijking' van
de  onderneming  in de periode tot de invoering van Boek 2  BW  in  1976  een
cruciale rol heeft gespeeld bij de verdere institutionalisering van ons
vennootschaps- rechtspersonen- en ondernemingsrecht.

Intussen mag niet uit het oog worden verloren dat verandering van het denken
met betrekking tot het wezen van de naamloze vennootschap zich grotendeels
heeft afgespeeld op basis van de tekst van de wet van 1928. Er vond in de

4     A.M. Brenninkmeijer, Het verscheiden van het eenvormige N.V.-recht, WPNR 1970/5099, p.
451.

5    Vgl. in een ander verband L. Timmerman, De zere plek van het Nederlandse en Europese
vennootschaps- en effectenrecht, Ondernemingsrecht, 2000-15, p. 423.

6      Vgl. Pitto/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht Gouda Quint, 4' druk (2000),
p. 225 e.v. en H.J.M.N.Honte, De ontwikkeling van het vennootschapsrecht, in: 150 jaren
Wetboek van Koophandel Kluwer, Deventer (1989), p. 40 e.v. en M.J.G.C. Raaijmakers,
Rechtspersonen tussen contract en instituut, Inaugurele rede KUB, Kluwer Deventer (1987),
p. 4/5.

7   Zie F.J.W. Lowensteyn, Wezen en bevoegdheid van het bestuur van de vereniging en de
naamloze vennootschap (diss.), Tjeenk Willink, Zwolle (1959), p. 61 Um 79.

8      Handboek Van der Heijden-Van der Grinten, 7 druk (1962) voorwoord bij 7 druk en nr. 42.
9      Handboek Van der Heijden-Van der Grinten, 7 druk (1962), p. 41.
10     Handboek Van der Heij(len-Van der Grinten, 7' druk (1962) voorwoord bij 7 druk en p. 38.
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aanloop naar de invoering van boek 2 BW een herijking plaats van de gangbare
wetsinterpretatie. Zo kon het zijn dat onze NV en BV-wetgeving tot voor kort op
sommige plaatsen nog de trekken vertoonde van een personenvennootschap.
Artikel 2:64/ 175 lid 1 BW definieerde tot 1 januari 1987 de naamloze en
besloten vennootschap als een rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap
met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal waarin ieder der
vennoten voor 66n  of meer aandelen deelneemt. Een ander voorbeeld hiervan is
de huidige tekst van artikel 2:216 lid 1 BW die is terug te voeren tot artikel 42d
van de wet uit 1928. Dit luidde als volgt:

'Voor zoverre bij de akte van oprichting niet anders is bepaald, komt
de winst den aandeelhouders ten goede'

Indien de akle van oprichting (thans: statuten) geen andersluidende bepaling
bevat hebben de aandeelhouders mitsdien een rechtstreeks recht op uitkering van
vastgestelde winst.11 Een voorafgaand besluit tot dividenduitkering is niet

12                                                                                     13
nodig. Hetzelfde geldt voor de vennoten van een personenvennootschap.   De
NV werd en wordt nog steeds gezien als een vennootschappelijke
rechtsbetrekking gericht op het behalen van gemeenschappelijk
vermogensrechtelijk voordeel op het terrein waarop de vennoten samenwerken.

Als het keerpunt in het denken wordt wel het Forumbank-arrest14 aangewezen.15
De contractuele leer paste niet meer bij de grotere, open, NV met gespreid
aandelenbezit. In een dergelijke vennootschap zijn de aandeelhouders niet langer
samenwerkende vennoten doch veeleer beleggers in het kapitaal van de NV.
Zeer belangrijk in dit opzicht is ook de waterscheiding die Meijers aanbracht
tussen personen- en kapitaalvennootschappen:

'Het heeft een punt van overweging uitgemaakt of de naamloze

vennootschappen in aansluiting op de overige vennootschappen zouden
worden geregeld dan wel tezamen met de andere rechtspersonen in een
boek zouden worden behandeld. Het laatste is verkozen, omdat de

11   Asser-Maeijer 2, III. nr. 449 en P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Gouda, Quint,
Deventer, 12' druk (2001), nrs 26 en 107.

12   M.L.M. van Kempen, Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen (diss.),
Uitgaven van het Schoordijk Instituut in de reeks Center for Company Law, Tjeenk Willink,
Deventer (1999), p.  53/54 wees hier reeds op. Zie ook Hof Amsterdam 4 juni 1954, kenbaar
uit HR 18 maart 1955, NJ 1956,322, p. 746.

13    Asser-Maeijer 5-V, nr.62.
14     HR 21 januari 1955, NJ 1959,43 ('de AVA is niet de hoogste macht').
15    Vgl. M. Koelemeijer, Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen, Beschouwingen

rond aandeelhouders en bestuurders in rechtsvergelijkend perspectief (diss.), IVO-reeks nr.
33, Kluwer, Deventer (1999), p.  19.
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organisatie der naarnloze vennootschappen in vele opzichten met die
der verenigingen overeenstemt, vooral in ons land, waar de wettelijke
regeling der vereniging ook geldt voor verenigingen met commercieel
doel. Vennootschappen onder firma daarentegen hebben haar plaats in
het contractenrecht behouden, hoewel ook aan deze

rechtspersoonlijkheid is toegekend. Voor deze plaatsing bestaat een
goede reden: vennootschappen onder firma worden gedurende haar
ganse bestaan door het vennootschapscontract, een overeenkomst, die
aan de algemene regels van overeenkomsten onderworpen is, beheerst.
Bij de naamloze vennootschappen daarentegen bestaan contractuele
verhoudingen tussen de oprichters slechts tot de oprichting der NV is
voltooid (curs. TvD) deze contractuele verhoudingen hebben juist ten
doel tot de oprichting der rechtspersonen, de naamloze
vennootschappen, te komen. Daarna bestaan tussen de leden der NV
slechts lidmaatschapsverhoudingen'. t6

Toen  in   1971   de  BV werd ingevoerd  was de institutionele benadering  van  de
NV inmiddels heersende leer. Wat nu was de visie van de wetgever op de BV?
De wettelijke omschrijving luidde destijds als volgt:

'Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de
vennootschap met een in aandeelen verdeeld maatschappelijk kapitaal,
waarin ieder der vennooten voor 66n of meer aandeelen deelneemt.
Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven; de aandeelen zijn niet vrij
overdraagbaar. De vennooten (aandeelhouders) zijn niet persoonlijk
aansprakelijk voor hetgeen in naam der vennootschap wordt verricht'

Deze terminologie, gevoegd bij de behandeling van de BV als een bijzondere
soort vennootschap, gezamenlijk met een tweetal personenvennootschappen in
het Wetboek van Koophandel leek ruimte te geven aan de opvatting dat de
wetgever geen principieel onderscheid maakte tussen de BV enerzijds en de
personenvennootschap anderzijds. Bovendien zijn de aandelen van de BV niet
vrij overdraagbaar en heet deze rechtsvorm 'besloten' te zijn, hetgeen het
persoonsgebonden karakter van de vennootschappelijke samenwerking lijkt te
benadrukken. Zo gezien lijkt de wetgever een hybride rechtsvorm voor ogen te
hebben gehad, een rechtsvorm met de trekken van een kapitaalvennootschap an
die van een personenvennootschap. In een dergelijke rechtsvorm die het midden
houdt tussen de kapitaalvennootschap enerzijds en de personenvennootschap
anderzijds laat zich denken dat de rechtsverhoudingen tussen de aandeelhouders

16     Toelichting NBW (algemene inleiding) §6. Opvallend is dat Meijers in zijn Ontwerp er vanuit
ging dat de vennootschap onder firma rechtspersoonlijkheid zou bezitten.
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onderling worden beheerst door het maatschapsrecht dat grote vrijheid laat om
i7de structuur en inrichting van de rechtsvorm te bepalen.

Toch kan niet de conclusie worden getrokken dat de wetgever de BV heeft

gepositioneerd als een verbindingsschakel tussen de NV en de VOF. Het verblijf
van de BV (en de NV) in de Derde titel van het Eerste boek van het Wetboek
van Koophandel was een tijdelijke mak: bij de invoering van boek 2 BW in
1976 verdwenen de NV en de BV uit het Wetboek van Koophandel waardoor
voor deze rechtsvormen de werking van artikel 15 WvK18 als scharnierbepaling
verviel. Al eerder kwam ter sprake dat Meijers de kapitaalvennootschap

principieel wenste te onderscheiden van de personenvennootschap.

Directe aanleiding   voor de invoering   van   de   BV   was   de   op 9 maart    1968

vastgestelde eerste EEG-richtlijn inzake vennootschapsrecht die verplichtte tot
19

openbaarmaking van de gehele jaarrekening. Alle Europese naamloze vennoot-
schappen vielen onder de werkingssfeer van deze richtlijn, doch een
uitzondering werd gemaakt voor met name genoemde besloten vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid naar Duits, Belgisch, Frans, Italiaans en
Luxemburgs recht alsook voor de Nederlandse 'besloten' naamloze

vennootschap. Deze besloten naamloze vennootschap was een in de praktijk
ontstaan type NV die niet open stond voor deelname door het publiek en in die
zin dus besloten was.20 Artikel 2 lid 2 van de richtlijn bepaalde in dit verband
dat als besloten naamloze vennootschappen worden beschouwd die naamloze
vennootschappen welke voldoen aan de volgende voorwaarden:
a)  zij kunnen geen aandelen aan toonder kunnen worden uitgeven;
b) geen 'certificaten aan toonder van aandelen op naam' in de zin van art. 42c

WvK (oud), kunnen in omloop worden gebracht;
c) aandelen kunnen niet ter beurze worden genoteerd;
d) in de statuten is een bepaling opgenomen volgens welke de vennootschap

haar goedkeuring moet verlenen voor iedere overdracht van aandelen aan
derden, met uitzondering van overgang op de echtgenoot en op verwanten in
opgaande en nederdatende lijn; de overdracht moet, met uitsluiting van elke
blanco overdracht, plaatsvinden, hetzij bij onderhandse akte, getekend door
hem die overdraagt en door de verkrijger, hetzij bij authentieke akte;

17   Zie in dit verband: Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint,
4' druk (2000). p 231/232 en van dezelfde schrijver: 'Besloten' vennootschappen: quasi- NV
of quasi-vof ? Rechtsvergelijking, Bijzonder nummer Ars Aequi (mei 1994), p. 3401/m 348.

18   Luidende als volgt: 'De in deze titel genoemde vennootschappen worden geregeerd door de
overeenkomsten van partijen, door dit Wetboek en Burgerlijk Regt.

19    PbEG nr. 165, 14-3-1968, p. 8 e.v.
20 Zie Handboek Van der Heijden-Van der Grinten, 8' druk (1968) nr. 93.
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e)  het karakter van besloten vennootschap blijkt uit de statuten; in de naam van
de vennootschap komen de woorden 'Besloten Naamloze Vennootschap' of
de afkorting'BNV' voor.

Opvallend is dat de richtlijn, zoals die blijkt uit het hierboven onder d gestelde,
een verband legt tussen de bestotenheid van kapitaalvennootschap en de onder-
werping van de overdracht van aandelen aan de goedkeuring van de vennoot-
schap, iets wat op dat moment een onbekend vet'schijnsel was in onze
wetgeving. Dit systeem van beperking van de overdracht van aandelen bleek
afkomstig te zijn uit het Franse en Belgische recht.21

Ter voorkoming van de invoering van de publicatieplicht voor Nederlandse
besloten naamloze vennootschappen, bleek het noodzakelijk om tot nieuwe wet-
geving te komen. De wetgever had twee mogelijkheden: de besloten naamloze
vennootschap omvormen volgens de voorschriften van de richtlijn of, net als alle
toenmalige EEG-partners al eerder hadden gedaan, een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid te creeren. Op advies van de Commissie
Vennootschapsrecht koos de Minister van Justitie voor het laatste hetgeen leidde
tot het 'Ontwerp van wet houdende regeling van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid'   van   8   juni    1970. Het wetsontwerp bevatte,
overeenkomstig de voorstellen van de Commissie Vennootschapsrecht, een
verplicht voorgeschreven beperking van de vrije overdracht van aandelen. De

22Minister merkt in de Memorie van Antwoord in reactie op vragen uit de
Tweede Kamer op dat bij de vormgeving van de BV aansluiting was gezocht bij
de wettelijke regeling van de NV. In de wettelijke blokkeringsregeling moest
evenwel de eigen karakteristiek van de BV gevonden worden. Het wetsontwerp
bestond uiteindelijk grotendeels uit verwijzingen naar de NV-bepalingen die van
overeenkomstige toepassing werden verklaard. In de artikelsgewijze toelichting
wordt opgemerkt dat er geen reden was ten aanzien van het functioneren van de
AVA en andere organen onderscheid te maken tussen de BV en de NV. Tegen
de achtergrond van de op dat moment van de NV reeds ingeburgerde
institutionele leer en het beginsel van bestuurszelfstandigheid is wel duidelijk
dat de wetgever zich  er niet alleen relatief makkelijk van af heeft gemaakt  doch
ook dat hij geen enkel oog heeft gehad voor het bestaan van actief
samenwerkende aandeelhouders of de geTncorporeerde eenmansonderneming.
Hij zag kennelijk over het hoofd dat vele NV's wezenlijk persoonsgebonden
waren en reageerde niet op de reeds aan het begin van de vorige eeuw geuite
wens om tot een eigen rechtsvorm voor de besloten kapitaalvennootschap te

21 Zie J.M.M. Maeijer, Naar een eigen rechtsvorm voor de besloten vennootschap, De
Naamlooze Vennootschap (1968) nr 2, p. 25 e.v.

22 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer, 1969-1970, 10689 nr. 7.
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23komen. Toen vervolgens, bij de invoering van boek 2 BW, de wetgever in

plaats van te verwijzen naar de NV-bepalingen deze overschreef met wijziging
,24van de woorden 'naamloze vennootschap' in 'besloten vennootschap    was wel

duidelijk dat de BV als een bijzondere rechtsvorm naast de NV meer schijn dan
25

werkelijkheid was. Het dwingendrechtelijk karakter van het BV-recht en haar

orientatie op het NV-recht hebben daarna ernstige belemmeringen gevormd voor
de ontwikkeling van de BV tot een rechtsvorm met een eigen signatuur.

In de 'beslotenheid' van de BV staat de beperking van overdracht van het BV-
aandeel centraal. Zonder een wettelijke blokkeringsregeling, zou -volgens de
Minister- aan het besloten karakter van een BV onvoldoende juridisch gehalte
worden gegeven. Deze blokkeringsregeling heeft in de benadering van de
Minister een tweeledig doel:

'het gaat bij de BV niet alleen om het uitsluiten van een beroep op de
open kapitaalmarkt, maar ook om invloed van een orgaan (curs. TvD)
van de vennootschap op de keuze van nieuwe aandeelhouders'.26

Uit het bovenstaande citaat blijkt mijns inziens dat, in de visie van de Minister,
een willekeurig orgaan van de BV bevoegd kan zijn tot de selectie van potentiele
aandeelhouders. Dit kan dus ook een ander orgaan zijn dan de algemene
vergadering van aandeelhouders en in familie-BV's met een grotere kring van
niet-persoonsgebonden aandeelhouders, heeft dat ook goede zin. In een
persoonsgebonden vennootschappelijke samenwerking zal echter een beslissing
omtrent het toelaten van nieuwe partners te allen tijde op het niveau van de
aandeelhouders dienen plaats te vinden.
Ik concludeer derhalve dat de wetgever de BV niet heeft geschapen met het
oogmerk een rechtsvorm te crearen waarin haar aandeelhouders (kunnen)

23       Zo verzuchtte A.S. Oppenheim reeds in  1922  in een pleidooi voor rechtsvergelijking genaamd
'private companies': Caveat consules dat wij niet, eindelijk en ten langen leste, een nieuwe

vennootschapswet krijgen die, door noch aan private company, noch aan Gesellschaft m.b.H
een plaats te gunnen, reeds verouderd is bij hare totstandkoming' (WPNR 1922/2725, p. 128).
Zie ook de Feestuitgave behorend bij WPNR 1926/2947 inzake de naamloze vennootschap,
met name de bijdragen van P. Scholten, De naamlooze vennootschap: vereeniging of
instelling? en W.L.PA. Molengraaff Eenige algemeene beschouwingen naar aanleiding van
het ontwerp van wet tot regeling der naamlooze vennootschap.

24 Pitlo/Lowensteyn, Rechtspersonenrecht (1978) p. 278 spreekt beeldend over 'legislatieve
windhandel'.

25    P. Sanders/W.Westbroek, BV en NV, Het nieuwe ondernemingsrecht, Serie Recht en Praktijk
nr. 23, Kluwer, Deventer, 8' druk (1998), p. 12 typeert de BV als een 'bijna replica' van de
NV.

26    Bijlagen Han&lingen Tweede Kamer, 1969-1970, 10689, nr. 7.
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samenwerken op basis van de affectio societatis, waarbij de persoon van de
aandeelhouder voorop staat en niet primair diens financiele inbreng.
De BV mag dan besloten heten, persoonsgebonden is zij in mijn visie niet.
Conceptueel blijft de aandeelhouder -naar het 'voorbeeld' van de NV- een
'derde' wiens betrokkenheid slechts berust op deelneming in het kapitaal. In de
wetssystematiek is de BV niet opgezet als een 'link' tussen de
kapitaalvennootschap en de personenvennootschap. In de volgende paragraaf
wordt onderzocht of dit aspect van de wettelijke structuur van de BV zich
verdraagt met de joint venture-verhouding.

3       Het rechtskarakter van de BV-statuten

Zoals hiervoor reeds aangestipt gold de NV tot halverwege de vijftiger jaren als
een gekwalificeerde maatschap. Deze contractuele visie impliceerde tevens dat
de statuten van de NV werden beschouwd als contractuele regels.27 Dit
veranderde toen de institutionele theorie in zwang kwam. Binnen deze theorie
wordt aan de statuten een niet contractueel karakler toegekend. Meer in het
bijzonder bepalen statuten:

-het eigen, niet contractuele rechtsregime van de vennootschap als
rechtspersoon, waaraan de oprichters, de later toetredende aandeelhou-
ders en ook de vennootschap zelf zijn gebonden'.28

Hieruit wordt wel afgeleid dat de statuten een objectiefrechtelijk karakter
hebben.29 Het kenmerk van objectief recht is immers dat zij, zoals de wet,
geldend is voor de rechtsgenoten, ongeacht de vraag of deze rechtsgenoten haar
hebben aanvaard. Ter staving het objectiefrechtelijke karakter van statuten wordt
in de literatuur aangevoerd dat de statuten niet alleen rechten en verplichtingen
in het leven roepen tussen hen die de statuten vaststelden, maar ook ten aanzien
van een ieder die tot de vennootschap toetreedt:° Doordat men aandeelhouder,
bestuurder of commissaris wordt van een vennootschap onderwerpt men zich

27    HR 18 april 1913, NJ 1913, 723.
28     Asser-Maeijer 2, III, nr. 56.
29 Anders: Pitlo/Lowensteyn, Rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 2' druk (1986), p. 114 die

statuten gelijkstelt aan algemene voorwaarden. Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechts-
personenrecht, Gouda Quint, 4' druk (2000), p. 67 e.v. neemt wel duidelijk afstand van de
opvatting van Lowensteyn die crop neerkomt dat bij de uitleg van statuten kan worden
geabstraheerd van de bedoelingen van de oprichters.

30 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2, II, Handleiding tot beoefening van het Nederlands
burgerlijk recht, vertegenwoordiging en rechtspersoon, de rechtspers004 8' druk (1997), nr.
36.
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niet slechts aan de bestaande regels, maar ook aan eventuele toekomstige

wijzigingen daarvan zonder dat daarvoor individuele aanvaarding noodzakelijk
is:' Bovendien kan de gelding van de statuten van een NV of BV zelfs niet met

instemming van alle aandeelhouders worden verbroken.

Ondanks de ontkenning daarvan door de heersende leer kunnen mijns inziens
ook reeds naar huidig recht in statutaire regelingen zekere subjectiefrechtelijke
trekken worden herkend. Reeds L6wensteyn benadrukte dat het een ieder vrij
staat weI of niet toe te treden tot een vennootschap. Indien men besluit toe te
treden kan dat worden beschouwd als een aanvaarding van de huidige statuten
en de toekomstige wijzigingen daarvan. Voorts is van belang dat naarmate de
statuten meer afwijken van het wettelijke model er, vanuit het perspectief van
degenen die nadrukkelijk betrokken waren bij opzet en structuur van de
vennootschap, minder reden  is om deze als objectief recht aan te merken:2  In de
situatie dat de oprichters de inhoud van de statuten uitonderhandelen en zij
specifiek op hun samenwerking toegespitste regels opnemen in de statuten kan
slecht gesproken worden van statutaire regelingen die niet uitdrukkelijk door de
oprichters zijn gewild en aanvaard. In dergelijke gevallen zal immers

statutenwijziging alleen kunnen plaatsvinden op grond van unanieme

besluitvorming.
Ten slotte wil ik wijzen op de statutaire bepalingen die bepaalde wetteksten

letterlijk overnemen. Algemeen wordt aanvaard dat een aanpassing van een in
de statuten opgenomen wettekst niet tot gevolg heeft dat daardoor ook de
statuten op dit punt automatisch zijn aangepast. De statuten zullen naar
aanleiding van de wetsaanpassing moeten worden gewijzigd met inachmeming
van alle wettelijke en statutaire voorschriften voor een statutenwijziging. In
zoverre werken dit soort statutaire bepalingen dus niet objectief
Het is derhalve minder juist om, in het algemeen, statutaire bepalingen te
kenschetsen als zuiver objectiefrechtelijk." Ik pleit voor nadere nuancering in

31 J.M.M. Maeijer, Rumoer rond de Holland-Amerika Lijn, De Naamlooze Vennootschap (1966-
1967), p. 119 en P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Gouda, Quint, Deventer, 12' druk
(2001), nr. 95.

32 Voor nieuwe aandeelhouders ligt dit anders. Te hunnen aanzien gelden statuten als objectief
recht.

33    In dit verband is belangwekkend de visie van Hof Amsterdam (OK) op statuten, kenbaar uit

het Sluis arrest van HR 9 juli 1990, NJ 1991, 51; AA 1991, 83, m.nt M.J.G.C. Raaijmakers:
'de in de statuten van een vennootschap vervatte regels zijn enerzijds van belang voor haar
organen, de met de vennootschap verbonden onderneming en derden die met de vennootschap
of onderneming enigerlei rclatie onderhouden doch geven anderzijds weer hetgeen tussen de
aandeelhouders op een bepaald moment is afgesproken ten aanzien van hun onderlinge

verhouding' (curs. TvD). Vgl ook Hof Amsterdam (OK), 20 mei 1999, JOR 2000, 72
(Versatel) en Pitto/Raalimakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4'
druk (2000) p. 67 t/m 69.
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twee richtingen: naar de aard van het vennootschappelijk samenwerkings-
verband en naar de aard van de statutaire bepalingen.

4       Uitleg en openbaarheid van de statuten van een joint venture-BV

De vorige paragraaf leerde dat de statuten van de institutioneel opgevatte BV die
9os' is komen te staan van haar oprichters/aandeelhouders volgens de heersende
leer een objectiefrechtelijk karakter hebben op grond waarvan objectieve uitleg
-geabstraheerd van de bedoelingen van de oprichters/aandeelhouders- is aange-
wezen.

Maar wat geldt indien de BV ondanks haar rechtsvorm in feite niet 'los' is
komen te staan van haar oprichters/aandeelhouders? Indien sprake is van een
sterk persoonsgebonden samenwerking in het kader van een joint venture-BV
waarbij de statuten (zoveel mogelijk) intuitu personae zijn opgesteld en zij
bovendien voorschrijven dat aandeelhouders slechts kunnen zijn degenen die
ook partij  zijn bij de joint venture-overeenkomst?
De rechtswerkelijkheid is dan dat alle aandeelhouders met de inhoud van de
statuten hebben ingestemd en dat daarin slechts wijziging kan worden gebracht
indien alle aandeelhouders daarmee akkoord zijn. In zoverre zijn de statuten dan
in  werkelijkheid geen objectief recht. De scheidslijn met contractuele regelingen
die zijn neergelegd in de joint venture-overeenkomst vervaagt.

Strikt genomen, volgens de heersende leer, zou bij de uitleg van contractuele
clausules uit de joint venture-overeenkomst aansluiting gezocht mogen worden
bij de bedoelingen van de partners, terwijl bij de uitleg aan de daarmee zoveel
mogelijk corresponderende statutaire regelingen deze bedoelingen geheel irrele-
vant zijn. Mijns inziens veroordeelt dit resultaat zichzelf. De tekst van de
statuten mag mijns inziens niet geTsoleerd worden uitgelegd alsof de joint
venture-overeenkomst waarin de statuten zijn ingebed niet bestond.34 Het feit dat
de statuten door publicatie in het Handelsregister openbaar zijn en dat derden
dus inzage daarin kunnen hebben is naar mijn mening op zich onvoldoende
grond om tot integrale objectieve uitleg van de gehele statuten te besluiten.
Waaijer35 onderscheidt de volgende regelcomplexen die in statuten plegen te
worden aangetroffen:

34  Zie ook Pitto/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4' druk
(2000), p. 69 en p. 137.

35 B.C.M. Waaijer, Statuten en statutenwijziging, Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht, Serie
Monografien vanwege het Van der Heijden-Instituut, deel 41, Kluwer, Deventer (1993), p.
4/5.
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a)   regels die de identiteit van de rechtspersoon bepalen (naam, zetel, doel,
en rechtsvorm);

b)   regels die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen degenen die in een
organisatierechtelijke relatie tot de rechtspersoon staan (regels die
gelden tussen degenen die deel uit maken van een orgaan, tussen
organen onderling, tussen individuele personen die bij de organisatie
van de rechtspersoon zijn betrokken en tussen deze individuen enerzijds
en de rechtspersoon anderzijds);

c)  regels die de betrekkingen tussen de vennootschap en derden bepalen

(vertegenwoordigingsbepalingen en regels omtrent de handelingsbe-
voegdheid van de rechtspersoon);

d) regels die de aard en inhoud bepalen van de aandelen en lidmaat-
schapsrechten.

Reden voor publicatie van statutaire bepalingen in het Handelsregister is dat met
name derden en toekomstige aandeelhouders zich een beeld kunnen vormen van
de voor hen van belang zijnde gegevens met betrekking tot de structuur en
inrichting van de joint venture-BV. Gegevens waarop zij in het maatschappelijk
verkeer moeten kunnen vertrouwen zijn: regels die de identiteit van de rechts-

persoon bepalen, de kapitaalstructuur, identiteit van bestuurders en commissaris-
sen en de vertegenwoordigingsregels.36 Voor deze regelcomplexen in de statuten
is objectieve uitleg aangewezen. Voorkomen moet worden dat derden, afgaande

op de bewoordingen van de betreffende statutaire bepalingen, bedrogen
uitkomen. Wat de oprichters bedoelden doch niet duidelijk uitdrukten in de
statuten, mag in casu geen rol spelen in relatie tot derden die van deze
bedoelingen geen weet hebben.

Van de uitleg van de hierboven sub b) aangeduide regelcomplexen -ik wil
spreken van intern-organisatorische regels- is naar mijn mening een andere

benadering aangewezen. Het gaat hier om statutaire bepalingen waarbij derden

geen direct belang hebben. Indien dit soort regels uitsluitend gelding hebben
voor de aandeelhouders die ook bij het opstellen van de statuten betrokken zijn
geweest, is er mijns inziens geen enkel beletsel om, subjectieve uitleg toe te
passen. Dit spreekt voor de statuten van de joint venture-BV. In dat geval wordt
immers niet alleen de joint venture-overeenkomst maar ook de inhoud van de
statuten van de joint venture-vennootschap uitonderhandeld. Voor wat de
verhouding tussen de partners onderling en de verhouding tussen de partners

36 Deze gegevens staan ook vermeld op het uittreksel uit het Handelsregister. Het uittreksel
vermeldt voorts de oprichtingsdatum, de datum van de laatste statutenwijziging het kantoor-
adres en het aantal werkzame personen.
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enerzijds en de joint venture-BV anderzijds past het dan om hun
gemeenschappelijke bedoelingen te reconstrueren.

Voor deze benadering vind ik steun in het Duitse recht. Naast de lidmaat-
schapsrechten en -verplichtingen kan de Satzung van de GmbH ook rechten en
verplichtingen van puur verbintenisrechtelijke aard bevatten.37 In dit verband
wordt ook wel gesproken van 'kori)erschaftliche Bestimmungen' en 'individual-
rechtliche Bestimmungen'.3: De 'korperschaftliche Bestimmungen' zijn regels
die niet uitsluitend op de verhouding tussen de aandeelhouders en de
vennootschap of de aandeelhouders onderling zien. Ook het belang van derden,
schuldeisers en toekomstige aandeelhouders, is daarbij betrokken. Om deze
reden worden 'korperschaftliche Bestimmungen' objectief uitgelegd. De
subjectieve bedoelingen van de oprichters spelen geen rol omdat deze niet
kenbaar zijn voor derden en toekomstige aandeelhouders. Geheel anders ligt dit
bij de 'individualrechtliche Bestimmungen', die alleen de aandeelhouders

onderling binden. Deze regels zijn immers noch voor schuldeisers, noch voor
toekomstige aandeelhouders van belang, ervan uitgaande dat de daaruit
voortvloeiende verplichtingen niet door de laatsten uitdrukkelijk zijn
overgenomen. Het is in het Duitse recht onomstreden dat bij de uitleg van deze
bepalingen teruggegrepen mag worden op de uitlegbepalingen die gelden voor
overeenkomsten.39 Voorts wordt wel verdedigd dat bij een GmbH met een
beperkt aantal aandeelhouders die sedert de oprichting dezelfde zijn gebleven,
de subjectieve bedoelingen van de oprichters/ aandeelhouders bij de uitleg van
de Satzung een rol mogen spelen.40

Langs andere wegen kom ik tot dezelfde conclusie. Het element van de
persoonsgebonden samenwerking speelt bij de joint venture-BV, zoals reeds
meermalen benadrukt, een cruciale rol. Deze persoonsgebonden samenwerking
komt in de wettelijke bepalingen omtrent de BV niet tot zijn recht. Vergelijking
op dit punt met personenvennootschappen, meer in het bijzonder de VOF, ligt
dan ook in de rede. De VOF bestaat als samenwerkingsverband primair uit de
verbintenissen tussen de vennoten onderling. Daarnaast functioneert zij in het
maatschappelijke verkeer als eenheid. In zoverre is zij vergelijkbaar met de

37 Lutter·Hommelhoff, GmbH-Gesetz kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, K014 14' druk
(1995), p§2 R n 10.

38  B. Grunewald, Die Auslegung von Gesellschaftsvertragen und Satzungen, Zeitschrift for
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (1995), p. 85.

39  LutterHommelhoff, GmbH-Gesetz kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, Kuln, 14' druk
(1995),   §   2   Rn   11   en   B.   Grunewald,   Die   Auslegung   von   Gesellschaftsvertragen   und
Satzungen, Zeitschrift filr Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (1995), p. 85/86.

40  B. Grunewald, Die Auslegung von Gesellschaftsvertrtlgen und Satzungen, Zeitschrift fur
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (1995), p. 86/87.
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BV.41 Het contractuele karakter, samenwerkingsovereenkomst dn organisatie-
overeenkomstiz is richtinggevend voor de uitleg van de vennootschapsovereen-
komst. De partijautonomie speelt hierbij een grote rol. De subjectieve bedoe-
lingen van de vennoten zijn dan ook in beginsel maatgevend voor de rechts-
verhouding tussen de vennoten indien de bewoordingen van de vennootschaps-
overeenkomst voor meer dan 66n uitleg vatbaar zijn.

Welke rol speelt de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW bij de uitleg?
Vooropgesteld moet worden dat de helpende functie van de redelijkheid en
billijkheid bij de interpretatie in het rechtspersonenrecht reeds lang is aanvaard.43
Cruciaal in dit verband is de rol van het vennootschappelijke belang. De institu-
tionele leer merkt het vennootschappelijk belang aan als een min of meer zelf-
standige grootheid.44
Hiervoor heb ik verdedigd dat bij de joint venture-BV het vennootschappelijke
belang parallel loopt met het rechtmatige belang van de gezamenlijke aandeel-
houders. De joint venture-BV is primair een instrument ter realisering van de
doelstellingen van de joint venture-partners. Indien men zulks met mij aanneemt
is de weg open naar een uitleg van intern-organisatorische statutaire regels
waarbij nadruk wordt gelegd op de gemeenschappelijke bedoeling van de joint
venture-partners.

Hierboven is besproken dat objectieve uitleg van statuten het primaat heeft als
het gaat om statutaire regels die van belang zijn voor crediteuren. Men kan zich
in dit verband afvragen of de belangen van crediteuren en derden ertoe nopen dat
de interne vennootschappelijke organisatie van de joint venture-BV zoals deze
uit de statuten blijkt voor hen volledig kenbaar is.45
Hoewel de openbaarheid van de statutaire inrichting en machtsverdeling
algemeen wordt aanvaard als een fundamenteel beginsel van BV-recht kan toch

41 Pitto/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrechi Gouda Quint, 4' druk (2000), p.
117.

42 Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4' druk (2000), p
115/116.

43 J.M.M. Maeijer, Matiging van schadevergoeding (diss.), Katholieke Universiteit Nijmegen,
Lnuis Vermijs N.V., Breda (1962), p. 30 e.v.; zie voor een verhelderend overzicht van de
historische ontwikkeling van de goede trouw in kapitaalvennootschappen: M. Koelemeijer,
Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen, Beschouwingen rond aandeelhouders
en bestuurders in rechtsvergelijkend perspectief (diss.), IVO-reeks nr. 33, Kluwer, Deventer
(1999), p. 5 t/m 47.

44 J.M.M. Maeijer, Het belangenconflict in de NV, Inaugurele rede, Nijmegen (1964) en van
dezelfde schrijver, Aandeelhouders in een N.V. en de eisen van de goe(ie trouw, De
Naamlooze Vennootschap (1964/1965), p. 155.

45    Duidelijk is intussen dat art. 2 lid 1 sub a van de Eerste EU-richtlijn de lidstaten verplicht(te)
tot het nemen van, ondermeer, 'de oprichtingsakte alsmede de statuten indien deze in een
afzonderlijke akte zijn opgenomen'.
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niet gezegd worden dat de wetgever zich erop toe heeft gelegd om een werkelijk
en volledig inzicht te bieden op dit terrein. Zo is opvallend dat de wet weliswaar
in artikel 2:178 lid 1 BW voorschrijft dat de statuten van een BV het bedrag van
het maatschappelijk kapitaal en het aantal en het bedrag van de aandelen moeten
vermelden, doch de verdeling van de geplaatste aandelen over de verschillende
aandeelhouders behoeft niet in de statuten te worden weergegeven. In praktijk
gebeurt dat ook niet. Weliswaar wordt de hoogte van het geplaatste kapitaal,
onderverdeeld naar soort, gepubliceerd bij het Handelsregister,46 doch alleen
indien sprake is van niet-volgestorte aandelen of een 66npersoonsvennootschap
wordt de identiteit van de betreffende aandeelhouder onthuld.47 En het is juist de
omvang van het aandelenbezit dat in beginsel de basis vormt voor zowel
zeggenschapsstructuur binnen de vennootschap als de financiele rechten van de
aandeelhouders.

Voorts mag niet uit het oog worden verloren dat overeenkomsten het statutaire
beeld zodanig kunnen modificeren dat kennisneming van de statuten geen
adequaat inzicht biedt:s

Als het erom gaat derden zodanig te informeren dat zij kunnen bepalen of zij  de
vennootschap zullen contracteren, liggen andere maatregelen voor de hand. Het
past dan om inzicht in de »anciWe betrouwbaarheid van de vennootschap
conform de regels zoals wij deze thans reeds kennen: een stelsel van kapitaal- en
vermogensbescherming en, mijns inziens nog belangrijker, de kenbaarheid van
de financiele inrichting van de vennootschap. Wij spreken dan in het bijzonder
over de verplichte openbaarmaking van de jaarrekening, het jaarverslag en de
'overige gegevens'. Deze benadering is, dunkt mij, meer in lijn met de behoeften
van de praktijk.49

De belangenbescherming van crediteuren en derden noopt er mijns inziens
mitsdien geenszins toe om de gehele interne vennootschappelijke organisatie van
de joint venture-BV openbaar te maken. Indien men met dit uitgangspunt kan
instemmen zouden de intern-organisatorische regelingen in de statuten -negatief
gedefinieerd als de regels die niet zien op de identiteit van de rechtspersoon, de
kapitaalstructuur, de identiteit van bestuurders en commissarissen en de
vertegenwoordigingsregels- niet openbaar behoeven te worden gemaakt. Deze

46    Artikel 14 sub Handelsregisterbesluit 1996.
47    Artikel 44 sub e respectievelijk sub g Handelsregisterbesluit 1996.
48    Om deze reden is gepleit voor aanmelding van (het bestaan van) stemovereenkomsten bij het

handelsregister Zie HJ. de Kluiver, Joint ventures en stemovereenkomsten. Een rechts-
vergelijkend perspectief, Joint ventures, Bijzondernummer Ars Aequi, (mei  1995), p. 441.

49 Zie over deze gedachte ook F.K. Buijn, Privaatrechtelijke rechtspersonen:
rechtspersoonlijkheid en rechtsvorm, in: De ontwikkeling van de rechtspersoon in het
publiekrecht en het privaatrecht, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 2000-I, p.
217/218.
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kunnen dan geheim blijven, hetgeen veelal ook de wens is van de joint venture-

partners. Deze benadering sluit aan bij het onderscheid tussen articles/certificate

of incorporation en bylaws bij de Amerikaanse corporation. De bylaws bevatten

grotendeels de intern-organisatorische regels van de corporation en worden in
tegenstelling tot de articles/certificate of incorporation niet openbaar gemaakt.

Aldus kom ik tot de conclusie dat bij de uitleg van intern-organisatorische regels
in de statuten van een joint venture-BV het in de eerste plaats gaat om het
achterhalen van de motieven en bedoelingen van degenen die de statuten hebben

opgesteld. De regels betreffende de uitleg van overeenkomsten zijn mijns
inziens per analogiam van toepassing. Het komt erop aan welke betekenis de

partners over en weer redelijkerwijze aan de statutaire bepaling mochten
toekennen en op hetgeen zij hieromtrent redelijkerwijze van elkaar mochten
verwachten.50 Op deze wijze wordt bovendien voorkomen dat de uitleg van de
joint venture-overeenkomst en de uitleg van de statuten van de joint venture-BV
uiteen loopt.

We blijven echter zitten met een probleem. Zoals hierna zal blijken verzet ons
BV-recht zich ertegen dat op een aantal cruciale onderdelen de statuten van de

joint venture-BV de werkelijke rechtsverhoudingen tussen de partners
weergeven. Kennisneming van de tekst van de statuten geeft dan ook geen juist
beeld van de verhoudingen binnen de joint venture-BV in werkelijkheid. Deze
wordt immers bepaald, en wel bij uitstek, door het contractuele kader waarin de
partners zich tot samenwerking hebben verbonden. De in de joint venture-
overeenkomst neergelegde intern-organisatorische afspraken met betrekking tot
deze onderwerpen 4/ken door en met de oprichting van de BV hun geldigheid te
verliezen zodat deze afspraken slechts van voorbijgaande aard lijken te zijn,
terwijl dit juist pertinent niet de bedoeling is van de joint venture-partners. Dit
heeft ook zijn weerslag op de uitleg van de statuten. Hoe kunnen immers uit de
statuten juiste conclusies worden getrokken indien de woorden op zich duidelijk
zijn doch deze woorden niet kunnen weergeven wat bedoeld is en wat werkelijk
geldt? Uiteraard kan met behulp van de rechtspersonenrechtelijke redelijkheid
en billijkheid enig verweer worden geboden tegen deze zienswijze. Het is echter

de wereld op zijn kop. Met de ene hand vervangt de wetgever de afspraken van
de partners door regels van eigen makelij, en met de andere hand geeft hij een
middel om de ontstane schade te repareren. Het behoeft geen betoog dat het
bedrijfsleven en de rechtspraktijk zou kunnen worden ontlast indien de wetgever
een meer efficiente modus operandi zou kiezen.
In de volgende paragrafen volgen rechtsvergelijkende notities over een aantal,
voor joint ventures essentiele, intern-organisatorische afspraken die naar mijn
mening een statutaire regeling behoeven. Het doel van deze exercitie is het

50    HR 13 maart 1981, NJ 1981,635 (Haviltex).
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verzamelen van materiaal waaruit inspiratie kan worden geput bij het opstellen
van een schets voor een joint venture-vennootschap in het volgende hoofdstuk.

5     Een persoonsgebonden kapitaalvennootschap

5.1 Inteiding

Kenmerkend voor de BV en de NV is het in aandelen verdeelde
maatschappelijke kapitaal." De aandelen in een BV zijn -net als de aandelen in
een NV- overdraagbaar, zij het dat de statuten van een BV een
blokkeringsregeling'l moet bevatten. Deze blokkeringsregeling mag echter
ingevolge art. 2:195 lid 8 BW de overdracht van aandelen niet onmogelijk of
uiterst bezwaarlijk maken. Het in aandelen verdeelde kapitaal past conceptueel
minder goed bij een vennootschap die intuitu personae wordt aangegaan waarbij
de persoonlijke hoedanigheid en deskundigheid van een partner belangrijker is
dan diens kapitaalinbreng. In een dergelijke vennootschap ligt het bepaald niet
voor de hand om het ingebrachte kapitaal te herrekenen tot meerdere aandelen
waarin dat kapitaal uiteenvalt. Veeleer ligt het in de rede om de rechten en
plichten die voortvloeien uit de deetname in de vennootschap op te vatten als
een eenheid.

In de joint venture-BV is de positie van aandeelhouder onlosmakelijk verbonden
met en vloeit deze voort uit die van partner in de samenwerking (partij bij de
joint venture-overeenkornst). Deze posities zijn als het ware twee kanten van
dezelfde medaille. De joint venture-partners contracteren en incorporeren
teneinde hun samenwerking juridisch gestalte te geven. Overdracht van de
rechten en plichten uit de samenwerkingsovereenkomst is zonder medewerking
van de andere partner niet mogelijk. Daarom kan en mag het niet zo zijn dat de
aandelen in de joint venture-BV in handen kunnen komen van personen die geen
partij zijn bij de joint venture-overeenkomst. Dat zou in strijd zijn  met het
persoonsgebonden en contractuele karakter van de samenwerking.
Kan nu via een statutaire regeling een rechtens onaantastbare verankering
worden gecreeerd tussen aandeelhouderschap en contractuele positie? Men zou
kunnen denken aan het invoeren van een statutaire kwaliteitseis inhoudende dat
de aandeelhouders van de joint venture-BV slechts kunnen zijn degenen die
partij zijn bij de joint venture-overeenkomst. Stel de volgende situatie. Een
partner in een 50/50 joint venture zegt de joint venture-overeenkomst op. In de

51    Artike12:175 lid l respectievelijkartikel 2:64 lid l BW.
52 Ingevolge artikel 2:195 BW zijn er twee varianten: de goedkeuringsregeling (lid 4)

aanbiedingsregeling (lid 5).
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statuten van de joint venture-BV is de hierboven geformuleerde kwaliteitseis
opgenomen. De statuten zullen in dat geval voorschrijven dat de betreffende

partner diens aandelen in de joint venture-BV moet aanbieden en dat het
stemrecht, het recht op deelname aan de AVA en het recht op uitkeringen
verbonden aan die aandelen wordt opgeschort. Artikel 2:1958 lid 2 BW voorziet
evenwel in een ontheffingsregeling: indien er geen gegadigden zijn aan wie hij
al zijn aandelen zal kunnen overdragen, vervalt de aanbiedingsverplichting en de
opschorting van de aandeelhoudersrechten ex lege. Het resultaat van deze
wettelijke ontheffing kan dus zijn dat een ex-partner aandelen in de joint
venture-BV houdt en de aandeelhoudersrechten terzake van die aandelen kan
uitoefenen. Dat zou dlls, in theorie, betekenen dat de partner na opzegging niet
langer gebonden zou zijn aan de joint venture-overeenkomst, maar -omdat is
gebleken dat zijn aandelen niet worden afgenomen door de andere partner- w81
bevoegd zou zijn alle krachtens wet en statuten aan zijn aandelen verbonden
rechten uit te oefenen. Dit resultaat is ongerijmd. Tegelijkertijd is duidelijk dat
een dergelijke statutaire kwaliteitseis de overdracht van aandelen -bezien vanuit
het BV-recht- onmogelijk althans uiterst bezwaarlijk maakt. Staande de

samenwerking kan immers geen aandelenoverdracht aan een derde plaatsvinden.
Is dit in het licht van artikel 2:195 lid 8 BW wel geoorloofd?

Voorts bleek bij de analyse van de joint venture-overeenkomst in hoofdstuk 2
reeds dat veelvuldig wordt bepaald dat aandelenoverdracht gedurende zekere tijd
na de totstandkoming van de joint venture in het geheel niet mogelijk is. De
gewenste statutaire 'vertaling' van deze onvervreembaarheidsclausule stuit even-
eens op artikel 2:195 lid 8 BW. Biedt de wet ruimte voor een andere uitleg? Wat
is de ratio achter dit artikellid bepalende dat de beperking van de overdracht van
aandelen niet zover mag gaan dat die overdracht onmogelijk of uiterst
bezwaarlijk wordt gemaakt?
De BV wordt in artikel 2:175 BW bestempeld tot een kapitaalvennootschap
waarvan de aandelen niet vrij overdraagbaar zijn. Wat onder 'niet vrij
overdraagbaar' moet worden verstaan wordt vervolgens uitgewerkt in artikel
2:195 BW. In de leden 4 en 5 van het artikel worden de voor de BV verplichte
blokkeringsregelingen aangeduid: de goedkeuringsregeling en   de

aanbiedingsregeling.
De goedkeuringsregeling houdt in dat overdracht van aandelen slechts mogelijk
is nadat goedkeuring voor de overdracht wordt gegeven door het daartoe aange-
wezen vennootschapsorgaan. Goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien
niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring opgave wordt gedaan van
gegadigden die bereid zijn alle aandelen over te nemen. In een aanbiedings-
systeem is de aandeelhouder die voornemens is zijn aandeel over te dragen,
verplicht die aandelen eerst aan te bieden aan zijn mede-aandeelhouders. De
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mede-aandeelhouders hebben alsdan een voorkeursrecht tot koop van
aangeboden aandelen. Indien niet alle aangeboden aandelen worden afgenomen
is de aanbieder gedurende drie maanden vrij om de aandelen aan een derde te

verkopen.

De wetgever heeft de overdraagbaarheid van aandelen derhalve niet in absolute
zin willen beperken. De aandeelhouder die zijn aandelen in een BV wil over-
dragen moet daartoe te allen tijde de vrijheid hebben. In dit licht moet ook het
bepaalde in artikel 2:195 lid 8 BW worden gezien. De wetgever wenste, ook bij
de BV, uit te gaan van de principiele overdraagbaarheid van aandelen.53 In de

perceptie van de wetgever is de BV meer een typische kapitaalvennootschap dan
een persoonsgebonden vennootschap. De twijfel over de rechtsgeldigheid van
een statutaire onvervreemdbaarheidsclausule blijft derhalve bestaan.

Wetswijziging zou hierin verandering moeten brengen. Omdat de behoefte groot
is om deze kwestie toch te regelen behelpt de praktijk zich met een contractueel
verbod om de aandelen over te dragen.S4 De vlucht naar de joint venture-
overeenkomst is naar huidig recht derhalve onontkoombaar.

Van belang is dat de werking van een statutaire regeling anders is dan de
werking van een contractuele regeling. Een statutaire oplossing leidt tot de
onmogelijkheid het aandeel over te dragen. Bij een contractueel beding is sprake
van een niet mogen maar wel kunnen: indien in strijd met het contractuele
verbod toch overdracht van het aandeel plaatsvindt is die overdracht op zichzelf
geldig. De overdrager kan uiteraard wel toerekenbare tekortkoming
(wanprestatie) worden verweten maar dit tast de geldigheid van de transactie
niet aan. Dat wil overigens niet zeggen dat de gevolgen van wanprestatie moeten
worden onderschat. Veelal zullen put- of callopties uitgeoefend kunnen worden.

Anderzijds is er soms gedurende het bestaan van de joint venture de behoefte tot

vrije overdrachf' van de aandelen in de joint venture-BV binnen de groep
waartoe de joint venture-partner behoort 6 dat wil zeggen zonder dat materialiter

sprake is van wijziging van de identiteit van de partner, doch slechts van wijzi-
ging van de rechtspersoon die namens de groep deelneemt in de joint venture-
BV. Dit aspect kwam reeds bij de analyse van de joint venture-overeenkomst in
hoofdstuk 2 onderdeel 3.2. De wet laat echter geen enkele ruimte om dit statutair

te regelen. Bij de voor de BV verplicht voorgeschreven blokkeringsregelingen
wordt immers steeds een 'vrije laing' toegelaten bestaande uit de echtgenoot of

53     Vgl. C.W.de Monchy, Op weg naar een joint-venture regime?, in TVVS 1996 nr.  1, p. 5 die
een wetswijziging bepleit welke de geldigheid van een statutaire bepaling betreffende de

onover-draagbaarheid van aandelen gedurende zekere tijd zeker stelt
54  Zie ook Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4' druk

(2000), p. 244/245.
55       Dat wil zeggen: zonder dat de andere joint venture-partners de overdracht kunnen blokkeren.
56 Hierbij geldt, uiteraard, de voorwaarde dat de nieuwe joint venture-partner tevoren toetreedt

tot de joint venture-overeenkomst
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geregistreerd partner en bepaalde bloed en aanverwanten.57 Curieus en
ongerijmd is dat in de statuten van een NV een dergelijke regeling weI kan
worden opgenomen. De reden is dat voor de NV geen wettelijke verplichting tot
het opnemen van een statutaire blokkeringsregeling geldt en de overdracht van
NV-aandelen vrij is tenzij (vrijwillig) enige vorm van blokkering wordt
opgenomen. Hoewel Un en ander vanuit historisch perspectief verklaarbaar is,
is de beperking van de vrije kring tot natuurlijke personen in de BV-regeling,
gezien in het licht van concern- en holdingstructuren die gemeengoed zijn
geworden in het bedrijfsleven, verouderd en daarom mijns inziens niet langer
aanvaardbaar. Wetswijziging op dit punt is ten zeerste gewenst.

Zoals hiervoor reeds in hoofdstuk 2 bij de analyse van de joint venture-
overeenkomst aangestipt is, is uit het Bootlieden-arrest 8 inmiddels duidelijk
geworden dat de beperking van de overdracht van aandelen in een persoons-
gebonden BV statutair en buiten-statutair zeer ver kan gaan. De casus was als
volgt. Verenigde Bootlieden BV had ten doel het verlenen van diensten ten
behoeve van de scheepvaart in de haven van Terneuzen. De aandeelhouders
waren samenwerkende bootlieden die tevens werknemer van Verenigde Boot-
lieden BV waren. De samenwerking had ten doel concurrentie te vermijden
tussen de voordien los van elkaar opererende bootlieden en de sociale
misstanden die daarvan het gevolg waren te beeindigen. De bootlieden hadden
'intentieverklaringen' ondertekend waarin was vastgelegd dat zij  bij het einde
van hun dienstbetrekking hun aandelen moesten aanbieden aan hun collega's
(mede-aandeelhouders).
In de loop der tijd waren aanzienlijke winstreserves opgebouwd. In verband
hiermee werd besloten dat de aandeelhouders hun aandelen zouden inbrengen in
persoonlijke holding-BV's. Niet alle aandeelhouders beschikten echter over een
belang van 5% ofmeer in Verenigde Bootlieden BV, hetgeen een voorwaarde is
om in de persoonlijke holding-BV's de winstreserves met een beroep op de
fiscale deelnemingsvrijstelling belastingvrij te kunnen ontvangen. Om die
situatie te bereiken werden aandelen -onder beperking van het voorkeursrecht-
uitgegeven zodanig dat daarna alle aandeelhouders een belang van 5% hielden.
De directie van Verenigde Bootlieden BV had als voorwaarde voor de
overdracht van de aandelen aan de persoonlijke holding-BV's de voorwaar(ie
gesteld dat een gewijzigde intentieverklaring moest worden getekend. Die
verklaring behelsde onder meer dat de bootlieden bij ontslag verplicht waren
hun aandelen in de persoonlijke holding-BV's aan de andere bootlieden aan te
bieden, het stemrecht tijdens de ontslagprocedure zou worden opgeschort, de
administratie van de persoonlijke holding-BV's uit handen zou worden gegeven

57   Artike1 2:195 lid 1 BW.
58    HR 31 december 1993, NJ 1994,436 m.nt Ma, AA 1994, 10 m.nt M.J.G.C. Raaijmakers.
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en geschillen aan het oordeel van de geschillencommissie moesten worden

onderworpen. Doel was te voorkomen dat de aandelen in de persoonlijke
holding-BV's in handen van derden kunnen komen, dan wel niet meer aan de
persoonsgebonden samenwerking in de Verenigde Bootlieden BV zouden zijn
gebonden en deze vennootschap zelfs concurrentie zouden kunnen aandoen.
Aandeelhouder Van den Berge meende dat verplichting om deze verklaring te
ondertekenen strijd opleverde met (thans) artikel 2:195 lid 8 BW. Het hof
besliste evenwel anders: de beperking van overdrachtsmogelijkheden is in casu
in overeenstemming met het besloten karakter van Verenigde Bootlieden BV
waarin aandeelhouders tevens elkaars collega's zijn. Het tegen de beslissing van
het hof ingestelde cassatieberoep werd vervolgens door de Hoge Raad
verworpen.

De conclusie die ik uit dit arrest in dit opzicht wil trekken is dat in persoons-
gebonden samenwerkingen termen aanwezig kunnen zijn om zware beperkingen
te stellen aan de overdracht van aandelen.'9 Een oordeel over een statutaire
clausule inhoudende onvervreemdbaarheid van aandelen wordt in dit arrest
echter niet gegeven. Het is mijns inziens echter te betreuren dat de oplossingen
in dit verband steeds buiten de statuten om moeten worden gezocht hetgeen aan
deze regelingen een enigszins 'buitenwettelijk' karakter geeft en de dreiging van
nietigheid of vernietigbaarheid laat voortbestaan (art.  3:40 BW).

5.2     Interne en externe rechtsvergelijking

De Nederlandse personenvennootschap
In beginsel is de personenvennootschap een hoogstpersoonlijke rechtsbetrekking
die door de partners intuitu personae wordt aangegaan. Uit dit int:uitu personae-
karakter vloeit voort dat de vennootschap, althans volgens de wetgever,60 wordt
ontbonden indien een partner uittreedt. De partners in een

personenvennootschap zijn derhalve in beginsel niet vervangbaar. In de praktijk
is echter gebleken dat de partners dit resultaat (ontbinding van de vennootschap)
niet wensten. Bedingen die ertoe strekken dat bij uittreden van een partner de
vennootschap wordt voortgezet (voortzettingsbedingen) zijn eerder regel dan
uitzondering. Deze bedingen gaan uit van wilsovereenstemming van alle
(zittende en eventueel toetredende) partners omtrent voortzetting.
Uit de onvervangbaarheid van de partners in een personenvennootschap vloeit
tevens voort de onoverdraagbaarheid van het aandeel van een partner. Deze
hoofdregel geldt niet indien de partners anders overeenkomen. Het aandeel

waarover wij hier spreken is het proportionele deel van het vermogen van de

59    Zie ook noot MJ.G.C. Raaijmakers onder HR 31 december 1993, AA 1994, p. 663.
60   Zie art. 7a: 1683 sub 3° BW.
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vennootschap waartoe de partner gerechtigd is. Het vermogen van de
personenvennootschap vormt immers een gemeenschap waartoe de partners
gezamenlijk gerechtigd zijn. De inbreng van de partners in een personen-
vennootschap wordt vanzelfsprekend niet herleid tot een of meer aandelen met
een nominale waarde waarin het hele vermogen is verdeeld. De omvang van de
inbreng zal veelal van partner tot partner verschillen waardoor de aandelen

onderling in grootte varieren. De rechten en verplichtingen van een partner zijn
in principe gebaseerd op de omvang van zijn totale inbreng, kennis, know how,
goodwill en arbeid daaronder begrepen. Elke partner heeft slechts ddn aandeel.
Deze rechten en verplichtingen zijn verbonden aan de persoon van de partner.
Wisseling van vennoten geschiedt door contractsovername waarbij het aandeel
in de vennootschap als zodanig geen aparte status heeft.61

Waarschijnlijk moet over dit laatste aspect anders geoordeeld worden indien
ingevolge titel 13 van boek 7 een personenvennootschap met rechtspersoonlijk-
heid wordt ingevoerd. Hoe moet dan aangekeken worden tegen 'het aandeel' in
de personenvennootschap/rechtspersoon 62 Artikel 7.13.1.15 lid 4 van het
Ontwerp-Van der Grinten bepaalt dat ingeval van uittreding van een vennoot
zijn aandeel in het vennootschapsvermogen van rechtswege overgaat op de
achterblijvende vennoten. Lid 5 van hetzelfde artikel bepaalt dat de
vennootschap gehouden is aan de uitgetreden vennoot een bedrag te betalen
gelijk aan de waarde van het deel dat de vennoot ingeval van ontbinding van de
vennootschap zou hebben genoten, tenzij anders is bepaald. Indien de waarde
van het aandeel negatief is moet de uitgetreden vennoot een bedrag aan de
vennootschap vergoeden gelijk aan de negatieve waarde. In de toelichting wordt
de rechtsverhouding tussen vennoot en vennootschap gekwalificeerd als een
lidmaatschapsverhouding.61 Een bijzonder element van deze lidmaatschaps-
verhouding is dat deze ophoudt te bestaan op het moment van uittreding. Het
aandeel van de uittredende vennoot gaat immers van rechtswege over op de
overblijvende vennoten. Bij het lidmaatschapsaandeel in een kapitaalvennoot-
schap ligt dat zoals gezegd, geheel anders. Bij de NV en de BV wordt uitgegaan
van de principiele overdraagbaarheid van het aandeel.

61 Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4' druk (2000), p.
184 en p. 189 verdedigt dat reeds naar huidig recht de rechter in het geschil tussen twee
vennoten in een tweemans-vennootschap desgevorderd den van de vennoten kan toestaan de
onderneming voort te zetten onder gehoudenheid aan de andere vennoot de waarde van diens
aandeel te vergoeden.

62  Zie over het rechtskarakter van 'het aandeel' in een personenvennootschap-rechtspersoon:
J.F.M. Janssen Dient naar komend recht aan de openbare vennootschap rechtspersoonlijkheid
te worden toegekend? (II,  slot) WPNR 1987/5813, p.  36.

63 Toelichting ontwerp -Van der Grinten, p. 1096.
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De Duitse GmbH
De Duitse GmbH neemt een overgangspositie in tussen de kapitaalvennootschap
en de personenvennootschap. Net als de AG kent de GmbH in beginsel de
uitgesloten aansprakelijkheid van aandeelhouders voor verplichtingen
aangegaan door de vennootschap: aandeelhouders lopen slechts risico tot het
bedrag van hun inbreng. Voor zowel de GmbH als de AG gelden minimum
kapitaalregels: EUR 25.00064 respectievelijk EUR 50.000: De GmbH kent
slechts aandelen op naam. Een aandeelhouder van een GmbH kan bij de
oprichting slechts 66n aandeel nemen. Aangezien de nominale waarde van dat
Geschaftsanteil gelijk is aan het totale bedrag van de inbreng waartoe hij zich
heeft verplicht (Stammeinlage) kan de grootte van het Geschaftsanteil voor
iedere aandeelhouder verschillend zijn.66 Deze karaktertrek heeft de GmbH
gemeen met de offene Handelsgesellschaft. Voor de overdracht van aandelen in
een GmbH is voorts een notariale akte vereist.67 Een blokkeringsregeling
(Vinkulierung) is echter facultatief:

'Durch den Gesellschaftsvertrag kann die Abtretung der Geschafts-
anteile an weitere Voraussetzungen geknopft, insbesondere von der
Genehmigung der Gesellschaft, abh:ingig gemacht werden:68

Op grond van deze GmbH-bepaling mogen GmbH-statuten de overdracht van
aandelen ook geheel uitsluiten.69 Reeds vroeg werd echter in de jurisprudentie,o
uitgemaakt dat indien een geblokkeerde aandeelhouder een 'wichtige Grund'
heeft hem een Austrittsrecht71 toekomt. Hij kan in dat geval de vennootschap
verplichten om tegen vergoeding van de waarde het aandeel in te trekken. De
vennootschap heeft ook de keuze het aandeel in te kopen of een derde in het
aandeel te interesseren. Het Austrittsrecht moet gezien worden als een uiterste
middel.72

64   §5 Abs. 1 GmbHG.
65    §7 AktG.
66   §5 GmbHG eist wel een minimumdeelname van EUR 100 (Abs. 1) en een deelname van een

veetvoud van EUR 50 (Abs.3).
67   §15 Abs. 3 GmbHG.
68   §15 Abs. 5 GmbHG.
69 LutterHommelhoff, GmbH-Gesetz kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, Kaln, 14' druk

(1995), §15 Rn 38.
70    Reichsgericht 7. Februar 1930 (RG)128,17.
71 Zie H.J. de Kluiver, Overname van ondernemingen en bescherming van minderheids-

aandeelhouders, Emi rechtsvergelijkend pleidooi voor een algemeen uittredingsrecht na over-
name in: H. Pasman, Overnemen een hele onderneming Kluwer, Deventer 2' druk (1999), 9
277 t/m 295 en de aldaar aangehaalde jurisprudentie. Zie ook LutterHommelhoff, GmbH-
Gesetz kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, K014 14' druk (1995), §34 Rn 44.

72  H.J. Pfitzmann, Ausschluss und Austritt aus der personalistischen Kapitalgesellschaft Eine
rechtsvergeleichende Untersuchung Ober de GmbH und die Klein-AG nach Belgischem„
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De Franse SAS
In de wet waarbij de SAS werd ingevoerd,3 worden de aandeelhouders
consequent aangeduid met 'associes' zoals bij personenvennootschappen gebrui-

kelijk is. De term 'actionnaires' werd niet gepast geacht. Hiermee wordt tot uit-
drukking gebracht dat tussen de aandeelhouders van een SAS
rechtsbetrekkingen kunnen bestaan zoals gebruikelijk tussen vennoten die een
personenvennootschap aangaan: in de statuten van een SAS is het mogelijk de
aandeelhouders te binden aan persoonsgebonden vennootschappelijke rechten

en plichten. Het hybride karakter van de SAS uit zich daarin dat ook de trekken
van een kapitaalvennootschap aanwezig zijn. Het uittreden van vennoten
bedreigt het voortbestaan van de SAS echter geenszins. De aansprakelijkheid is
beperkt tot het bedrag van de inbreng en er is een minimum kapitaal
voorgeschreven. De SAS kent ten slotte een in aandelen verdeeld kapitaal; in
beginsel zijn deze aandelen vrij overdraagbaar. Net als bij de GmbH kan de
overdracht van aandelen in een SAS evenwel aan beperkingen worden
ondenvorpen. De overdracht kan zelfs statutair geheel worden uitgesloten mits
dit geschiedt voor een periode van niet langer dan 10 jaar.N Overdracht in strijd
met een dergelijke statutaire clausule is nietig." Gesteld kan worden dat een
SAS zich extern profileert als een kapitaalvennootschap. Wat haar interne
vennootschappelijke verhoudingen betreft gelijkt zij, afgezien van haar
kapitaalstructuur, meer op een personenvennootschap.

De Amerikaanse (close) corporation
Door Siede176 wordt erop gewezen dat de Amerikaanse close corporation de
karakteristieken bezit van een corporation dn een partnership.77 Zo is het
mogelijk door middel van een overeenkomst waarbij alle aandeelhouders partij
zijn een situatie te creeren waarbij aandeelhouders als partners van een
partnership worden behandeld en dienovereenkomstige rechten en
verplichtingen worden toegedeeld en opgelegd.
Deze mogelijkheid thans expliciet is vastgelegd in section 7.32 MBCA (1984)
was aan het begin van de vorige eeuw nog omstreden.7: De beperking van de

FranzOsischem und Schweizerischem Recht, Europaische hochschulschriften, reihe II, Herbert
Lang Bern/Peter Lang Frankfurt am Main (1974), p. 106.

73      Loi n° 94-  1  du 3 janvier 1994 instituant la socitte par actions simplifite (Loi n° 94-1  SAS).
74 Art. 262-14 Loi n° 94 -1 SAS.
75 Art. 262-16 Loi n° 94 -1 SAS.
76  George J. Siedel, Close corporation law: Michigan Delaware and the Model Act, 11 Del.

Corp.L.385.
77     Zie voor de (fiscale) figuur van de S corporation heefdstuk 7 onderdeel 2.
78     In Jackson v. Hooper (1910) stelde een rechter nog: ' the law never contemplated that persons

engaged in business as partners may incorporate, with the intent to obtain the advantages and
immunities of corporate form, and then Proteus-like, become at will a co-partnership or a
corporation. (..). They cannot be partnership inter sese and a corporation to the rest of the
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overdracht van aandelen in een close corporation vindt veelal plaats door middel
van contractuele *share transfer restrictions'7' De share transfer restrictions
mogen niet van dien aard zijn dat zij 'unreasonably restrain or prohibit
transferability'.s° Algehele uitsluiting van de mogelijkheid om aandelen over te
dragen is in principe ongeldig. In de meeste gevallen worden de share transfer
restrictions opgenomen in de articles of incorporation of de bylaws van de
corporation. Noodzakelijk is dit echter niet: ook een 'gewone' overeenkomst
volstaat.

De Nederlands-Antilliaanse BV
Bij het opzetten van een nieuwe regeling van de Nederlands-Antilliaanse
regering is slechts in zeer beperkte mate rekening gehouden met het
concordantiebeginsels' inhoudende dat de wetgeving binnen het Koninkrijk
zoveel mogelijk op elkaar moet worden afgestemd. De Nederlands-Antilliaanse
wetgever heeft er bewust voor gekozen om de BV-regeling te laten afwijken van
de Nederlandse BV. Een strikt stelsel van kapitaalbescherming zoals wij dat in
Nederland kennen ontbreekt in de Landsverordening Besloten Vennootschap
(LBV).u Men heeft gestreefd naar een relatief eenvoudige, flexibele
vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheidu die een eigen plaats moet
innemen in het vennootschapsrecht. Aan de Nederlands-Antilliaanse-BV kan
een aantal persoonsgebonden kenmerken niet worden ontzegd. Zo valt te
noemen de mogelijkheid van aandelen zonder nominale waarde (artikel 4 leden

world: Zie hierover M.J.G.C. Raaijmakers, Joint Ventures (diss.), Serie Monografieen
vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 14, Kluwer, Deventer (1976), p. 24; idem
'Besloten' vennootschappen: quasi- NV of quasi-vof ? Rechtsvergelijking Bijzonder nummer
Ars Aequi, (mei 1994), p. 340; Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht,
Gouda Quint, 4' dnik (2000), p. 229.

79 Gebruikelijke technieken in dit verband zijn: rights of first refusal/first options (aanbiedings-
regelingen ten behoeve van mede-aandeelhouders en/of de corporation zelfJ, consent powers
(goedkeuringsregelingen waarbij de 'board' of de mede-aandeelhouders optreden als
goedkeurende instantie), buyback rights (recht van wederinkoop voor de corporation zelf) en
buy-sell agreements (de verplichting om aandelen te verkopen en de verplichting van de
corporation zelf of de mede-aandeelhouders om deze  aandelen te kopen, bijvoorbeeld in geval
van overlijden van een aandeelhouder). Zie Robert C. Clark, Corporate law, Aspen Law &
Business (1986), p. 763 Um 772. Zie voorts Lewis D. Solomon/Alan R. Palmiter,
Corporations, Examples and Explanations, Aspen Law & Business, 3' druk (1999), p. 438 t/m
444.

80   Robert W. Hamilton Corporations, Black Letter Series, West Publishing Co, St Paul, Minn
4' druk (1997), p. 291.

81 Zie over dit beginsel: P. van Schilfgaarde, Concordantie in het privaatrecht, WPNR
1999/6356, p. 318 t/m 321.

82     Zo ontbreken regels over minimumkapitaal minimumstorting accountantscontrole bij storting
in natura, Nachgrandung verbod tot financiele steun door de vennootschap bij het nemen of
verkrijgen van aandelen in haar eigen kapitaal, etc.

83    Zie art. 1 lid 3 LBV.
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3 en 4 LBV). Opvallend is ook dat een blokkeringsregeling niet verplicht is
gesteld. De overdracht van aandelen kan evenwel bij de statuten worden beperkt
of uitgesloten (artikel 17 LBV). Deze uitsluiting of beperking kan echter niet

zover gaan dat zij een overdracht die de instemming heeft van de
aandeelhouders, ongeldig maakt.

De Europese BV
Een ander beeld treffen wij aan bij de Socidtd Privde Europtenne (SPE). De
makers van de ontwerpverordeningu zien de wil en plicht van aandeelhouders

tot samenwerking als een belangrijke karakteristiek van de SPE.u Dit vereist,
aldus de toelichting, dat de aandeelhouders grote vrijheid moet worden gelaten
om naar eigen inzicht de vennootschap in te richten en hun onderlinge
rechtsbetrekkingen te bepalen. De vrijheid van interne vennootschappelijke
organisatie wordt verder onderstreept door de bepaling dat de statuten onder
meer de rechten van aandeelhouders regelen.:6 In deze bijzondere opzet
detoneert enigszins het feit dat de SPE een in aandelen verdeeld kapitaal heeft:7
De intuitu personae komt echter weer sterk tot uitdrukking in de regeling van de
overdraagbaarheid van aandelen.u Hoewel de aandelen in een SPE in beginsel
vrij overdraagbaar zijn, staat het de aandeelhouders vrij de overdracht van
aandelen aan beperkingen te onderwerpen. Volgens artikel 23 voorontwerp
SPE-verordening kunnen de statuten de overdracht van aandelen gedurende een
periode van maximaal 5 jaar uitsluiten.

6 Loyaliteitsverplichtingen

6.1         Inteiding

De samenwerking in het kader van een joint venture is onderworpen aan een
inherente paradox: de samenwerking op een deelgebied kan samengaan met con-
currentie op andere deelgebieden. Joint ventures worden immers erdoor geken-
merkt dat de samenwerkende ondernemingen buiten het werkterrein van hun
samenwerking juridisch en economisch zelfstandig blijven.  Voor het succes van
de joint venture is het derhalve van groot belang dat de partners zich loyaal

84 Het betreft niet een ontwerp-verordening van de Europes Commissie, maar een initiatief van
een internationale projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en
specialisten op het gebied van vennootschapsrecht.

85 Toelichting voorontwerp SPE-verordening p .9
86     Art. 2 lid 3 voorontwerp SPE-verordening.
87    Volgens art. 3 lid 1 voorontwerp SPE-verordening bedraagt het kapitaal van de SPE tenminste

EUR 25000; het kapitaal moet tevens volledig worden gestort
88    Hoofdstuk 3 voorontwerp SPE-verordening.
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zullen inzetten voor het realiseren van de doelen die zij elkaar in het kader van
hun gemeenschappelijke onderneming hebben gesteld. Zij onderwerpen elkaar
aan een strevingsplichfg tot doelbevordering.
Deze strevingsplicht heeft een positief en een negatief element. Positief is de
verplichting tot het leveren van een actieve en persoonlijke bijdrage aan de joint
venture. Het negatieve element omvat de verplichting om zich te onthouden van
handelingen en gedragingen, die strijdig zijn met het gemeenschappelijke doel.w
Men denke hierbij aan het verbod voor een partner om de joint venture waarin
hij deelneemt concurrentie aan te doen maar ook -zo bleek bij de analyse van de

joint venture-overeenkomst op dit punt in hoofdstuk 2- aan het verbod om
clienten ofpersoneel van de joint venture te 'stelen'.
De aandeelhouder in een kapitaalvennootschap is echter, in beginsel, tot niet
meer verplicht dan de inbreng van geld of van op geld waardeerbare vermogens-
bestanddelen." Hij mag zijn eigen belangen nastreven.92 De actieve
betrokkenheid van deze aandeelhouder bij de vennootschap waarin hij
deelneemt is, bijzondere situaties zoals die van een meerderheidsaandeelhouder
of grote minderheidsaandeelhouder daargelaten, in het algemeen gering. In de
literatuur wordt dan ook verdedigd dat slechts de aandeelhouder van een BV die
tevens directeur is zich van concurrentie met de BV moet onthouden.93 Ik meen

evenwel dat op deze regel een uitzondering moet worden gemaakt voor joint
ventures. Uit het samenwerkingskarakter van de joint venture-BV de bij die
samenwerking in acht te nemen redelijkheid en billijkheid * vloeit mijns inziens
voort dat de aandeelhouder van een zodanige vennootschap zich dient te
onthouden van concurrentie. De onthoudingsverplichtingen reiken mijns inziens
zelfs nog verder: in de regel zal moeten worden aangenomen dat de
aandeelhouder in een joint venture-BV zich dient te onthouden van handelingen

89   Vgl. EJ.J. van der Heijden, Het BW en het Verenigingsrecht, P. Scholten en E.M. Meijers
(red.), Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938, Tjeenk Willink, Zwolle (1938), p. 529
e.v.

90 Zie Pilo/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4' druk (2000),
p. 86

91 Zie artikel 2:19lben 2.192 BW.
92     HR 30 juni  1944, NJ 1944/45, 465 (Wennex). Vgl. ook Handboek Van der Heijden-Van der

Grinten, 12' druk, nr. 172.1. P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Gouda, Quint,
Deventer, 12' druk (2001), nr. 67 meent evenwel dat de aandeelhouder zijn stemrecht niet
uitsluitend in zijn eigen belang mag gebruiken.

93   L. Timmerman, Vennootschappelijke samenwerking en concurrentie, Dossier over onderne-
ming, financiering en recht 1999/nr. 36, p. 38 zulks naar aanleiding van Hof Amhem, 26 mei
1992, NJ 1993, 182 m.nt Ma.

94   Vgl. Hof Amsterdam (OK), 16 maart 1995, JOR 1996, 54 (Holstar) m.nt Van den Ingh,
waarin het Hof oordeelde dat concurrerende activiteiten  van de ene aandeelhouder die schade
opleverden voor zowel de vennootschap als ook voor de andere aandeelhouder in strijd zijn
met de redelijkheid en billijkheid die hij jegens de vennootschap en jegens de andere
aandeelhouder in acht behoor(le te nemen.
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die het vennootschappelijk belang -en tevens het gemeenschappelijke belang van
de partners/aandeelhouders- schade zou toebrengen. Steun voor deze redenering
kan worden gevonden in rechtspmak op art. 2:8 BWe en in de hierna volgende
rechtsvergelijkende notities. Anders dan bij de klassieke kapitaalvennootschap
speelt het privt-belang van de partner-aandeelhouder in een joint venture-BV
een veel minder belangrijke rol,96 juist omdat de partners zich uitdrukkelijk
verbonden tot een partiele samenwerking.

Een andere vraag in dit verband is deze: staat art. 2:192 BW eraan in de weg dat
in de statuten van de joint venture-BV expliciete onthoudingsverplichtingen aan
aandeelhouders worden opgelegd? Ik stel deze vraag overigens in de veronder-

stelling dat de betreffende aandeelhouders instemmen met het opnemen van een
dergelijke regeling in de statuten. Zoals gezegd had de wetgever destij(is bij de
introductie     van dit artikel     in     de     wet     in 1928, ondanks de algemene
bewoordingen van het artikel, het oog op activiteiten als de levering van
producten en het verrichten van diensten.97 Jurisprudentie over statutaire

onthoudingsclausules ontbreekt en de literatuur zwijgt. Ik meen evenwel dat de
conclusie moet luiden dat degelijke statutaire clausules eigenlijk geheel niet
passen in de opzet van de BV naar huidig recht als kapitaalvennootschap met
een institutioneel karakter. De wettekst verzet zich echter niet tegen dergelijke
statutaire clausules. Het samenwerkingskarakter van de joint venture-BV en de
daaruit voortvloeiende onderlinge (financiele) alhankelijkheid van partners en
vennootschap zijn mijns inziens bovendien voldoende juridische grondslag voor
dergelijke statutaire bepalingen. Deze opvatting vindt steun in de
rechtsvergelijking. Het is mijns inziens ook zeer aan te raden om toepasselijke
onthoudingsverplichtingen op te nemen in de statuten van de joint venture-BV.
Voorkomen moet immers toch worden dat een partner zich kan beroepen op een
regel van BV-reche en onthoudingsverplichtingen of de reikwijdte daarvan
betwist zonder zich daarbij rekenschap te geven van de bijzondere

rechtsverhoudingen waarin de BV en haar aandeelhouders zijn ingebed.

95    HR 19 oktober 1990, NJ 1991, 21; AA 1991, 425 (Koghee/Akkoca) m.nL Raaijmakers.
96 Hof Amsterdam (OK), 20 mei 1999, JOR 2000, 72 (Versatel) venvoordde het als volgt: 'juist

het joint venture-karakter van de samenwerking tussen de oorspronkelijke partijen brengt met
zich mee dat ook op Cromwild (en van de partners/aandeelhouders, toev. TvD) de
verplichting rust naar beste vermogen het tot stand brengen van een gemeenschappelijk
gedragen beleid te bevorderen (...) en staat het haar niet, althans niet zonder meer of steeds

vrij in de eerste plaats haar eigen belang voorop te stellen'.
97 Zie Asser-Maeijer 2, III, nr. 98 en Handboek Van der Heijden-Van der Grinten, 12' druk

(1992),nr. 172.

98    Zoals bijvoorbeeld aandeelhouder Van den Berge die zich beriep op het gelijkheidsbeginsel in
het arrest Van den Berge/Verenigde Bootlieden BV.
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6.2      Interne en externe rechtsvergelijking

De Nederlandse personenvennootschap
De vennoten van een personenvennootschap zijn met elkaar verbonden door de
verplichting tot doelgerichte samenwerking. Uit de jurisprudentie99 blijkt dat
voor de vennoot van een VOF een concurrentieverbod geldt, zelfs indien dit niet
met zoveel woorden werd overeengekomen. De rechtsgrond hiervoor is wat door
Raaijmakers de fraternitas-norm'°° wordt genoemd: het vertrouwen dat de
vennoten over en weer in elkaar mogen hebben dat ieder zich zal inzetten tot
verwezenlijking van het vennootschappelijke doel. Hetgeen is verkregen door
schending van dit verbod moet krachtens artikel 7A:1664 (oud) BWm' worden
teruggestort in de kas van de vennootschap. De fraternitas-norm reikt echter
verder dan non-concurrentie alleen: het gaat om loyaliteit jegens de
vennootschap in het algemeen. In beginsel dient een vennoot in het geval dat
zijn priv6-belang strijdig is met het belang van de vennootschap het belang van
de vennootschap voorop te stellen. Dit is slechts anders indien de vennoten met
zoveel woorden anders zijn overeengekomen bij het aangaan van de
vennootschap. Uit artikel 7A:1667 (oud) BW bleek impliciete dat de vennoten
de vennootschap geen schade mogen toebrengen. Gebeurt dit toch dan is de
schuldige vennoot verplicht tot vergoeding van de toegebrachte schade aan de
vennootschap. Zo moet ook het toeeigenen van 'corporate opportunities' in strijd
met deze fraternitasnorm worden geacht.102 Op grond van analogische toepassing
van artikel 7A:1664 (oud) BW moeten mijns inziens bovendien alle voordelen
die de 'stelende' vennoot geniet te worden afgedragen aan de vennootschap. In
Van der Grinten's ontwerp voor titel 13 van boek 7 wordt uitgegaan van de
gedachte dat bovengenoemde onderwerpen bestreken worden door het algemeen
vermogensrecht en met name door artikel 6:248 BW. Op zich is dit juist, maar
de generieke redelijkheid en billijkheid geeft mijns inziens onvoldoende richting
en houvast. De wetgever zou zich over deze onderwerpen moeten uitlaten. De
memorie van toelichting vermeldt in dit verband ietwat kort door de bocht:

99    Zie HR 10 februari  1921, NJ  1921, p. 409, W10706 m.nt Mff en HR 19 oktober 1990, NJ
1991, 21 (Koghee/Akkoca) m.nt. Ma.

100 Pitto/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4' druk (2000), p
124/125.

101 Dit artikel werd geschrapt ter gelegenheid van de invoering van de boeken 3,5 en 6 van het
BW omdat deze bepaling overbodig zou zijn in het licht van het (nieuwe) algemene
vermogensrecht. Het artikel noopte ertoe dat een vennoot de opbrengsten die hij geniet uit
concurrerende activiteiten moet afdragen aan de vennootschap.

102 Zie Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4' druk (2000),
p. 125.
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'Het ontwerp geeft niet een uitgewerkte regeling over de taak van de
beherende vennoten. Of en in hoeverre beherende vennoten verplich-
tingen hebben tegenover de medevennoten is niet in het algemeen te

zeggen; dit hangt geheel af van de inhoud van de vennootschaps-
overeenkomst. De verplichtingen van de vennoten worden door de
overeenkomst bet)aald. De overeenkomst heeft niet alleen de door
partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die, welke naar
haar aard, uit de wet, gewoonte of redelijkheid en billijkheid
voortvloeien'.

Hoe dan ook: bij een partiele samenwerking in een joint venture-VOF doen de
vennoten er goed aan nauwkeurig te bepalen wat binnen de samenwerking
geboden en daarbuiten verboden is.

De Duitse GmbH
In het Duitse recht wordt aanvaard dat de aandeelhouders van een GmbH'03
onderworpen zijn aan een 'mitgliedschaftliche Treupflicht"04. Deze Treupflicht
wordt door Wiedemann'°' gebaseerd op de 'van gegenseitigen Vertrauen getra-
genen Gemeinschaftsverhaltnis' die eigen is aan een Personengesellschaft maar
ook aan de GmbH. Lutter'06 duidt deze Treupflicht als 'mitgliedschaftliche
Hauptpflicht'. Deze kwalificatie moet gezien worden in het licht van de
Victoria-uitspraak van het Reichsgericht (RG)  uit 1931 waarin het Reichsgericht
zich voor het eerst baseerde op de 'Treupflicht' die tussen aandeelhouders
bestaat. Daarv66r paste het RG het 'Treu und Glauben' van §242 Borgerliches
Gesetzbuch (BGB) toe op de verhouding tussen aandeelhouders in een GmbH.
Lutter wil de mitgliedschaftliche Treupflicht zien als een overkoepelend begrip
voor de verschillende hoofdverplichtingen van de aandeelhouders. De grondslag
voor deze Treupflicht wordt gevonden in de op samenwerking gerichte
rechtsverhouding tussen de aandeelhouders waaruit de 'mitgliedschaftlich

103  RG 31 maart 1931 RGZ 132, p. 149 (Victoria) en BGH 5 juni 1975 BCHZ 65, p. 15 (IlT).
Beide uitspraken hebben betrekking op de beperking van de stemmenmacht van de
meerderheidsaandeelhouder ten opzichte van de minderheidsaandeelhouder.

104 Zie voor beschouwingen over de Treueplicht in het Zwitserse recht in relatie tot corporate

opportunities, A.F. Vet'dam, Corporate opportunities (diss.), Uitgaven van het Schoordijk
Instituut in de reeks Center for Company Law, Tjeenk Willink, Deventer (1995), p. 87 t/m 90.

105 H. Wiedemann, Zu den Treupflichten im Gesellschaftsrecht, in: Festschrift for Theodor
Heinsius, Berlin-NY (1991), p 950 e.v.

106 M. Lutter, Theorie der Mitgliedschaft Prolegomena zu einem Allgemeinen Teil des
Korporationsrechts, Archiv for die civilistische Praxis (AcP) (1980), p. 117.
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vermittelte EinwirkungsmOglichkeit auf die Interessen der anderen
Gesellschafter in der Gesellschaft voortvloeit.1107 108

Wat is nu de essentie van de mitgliedschaftliche Treupflicht? Piepenburg en
Huffer houden het erop dat 'die Aktionare verpilichtet sind, in Ausubung ihrer
im Gesellschaftsinteresse begrOndeten mitgliedschaftlichen Befugnisse
diejenigen Handlungen vorzunehmen, die der Forderung des Gesellschafts-

zwecks dienen, und zuwiederlaufende MaBnahmen zu unterlassen.'°9 Zo worden
uit de mitgliedschaftliche Treupflicht afgeleid 'aktive FOrderungspilichten' en
'Unterlassungs- und loyalitatspflichten'.11° Koelemeijer'11 wijst erop dat men bij
de aktive Forderungspflichten vooral moet denken aan de verplichting om te
stemmen ten gunste van bepaalde besluiten die in het belang van de
vennootschap zijn zoals vaststelling van de jaarrekening, wijziging van
gebrekkige statuten of ontbinding wegens onoplosbare financiele problemen.
Van een aandeelhouder in een GmbH wordt voorts jegens diens mede-
aandeelhouders en jegens de vennootschap in het bijzonder loyaal gedrag
verwacht. Dit impliceert dat een aandeelhouder de vennootschap niet bij derden
in diskrediet mag brengen, zich niet op persoonlijke titel met corporate
opportunities mag inlaten en in het algemeen de vennootschap geen schade mag
toebrengen, met name niet door het stemrecht ten eigen bate aan te wenden.'12
Indien een aandeelhouder zekere invloed uitoefent of kan uitoefenen op de
vennootschap zal uit de Treupflicht voor hem een concurrentieverbod kunnen
voortvloeien. Hetzelfde geldt indien de GmbH de structuur heeft van een
persoonsgebonden vennootschap zoals het geval is bij een joint venture-
vennootschap: 13  In dat geval  zal  in de regel  ook een expliciet concurrentie-

107 M. Winter, Mitgliedschaftliche Treubindungen im GmbH-recht, rcchtsformspezifische
Aspekte eines allgemeinen gesellschaftsrechtlichen prinzips (diss.), C.H. Beck'sche
Verlagsbuchhand-lung, Munchen (1988),9 16.

108  M. Lutter, Die Treupflicht des Aktionars. Bemerkungen zur Linotype-Entscheidung des BGH,
Zeitschrift ftlr das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (ZHR)(1989), p. 455 e.v.

109 M. Piepenburg Mitgliedschaftliche Treupflichten der Aktionare (diss.), Hamburg (1996), p
18 e.v. en U. Huffer, Zur gesellschaftrechtlichen Treupflicht als richterrechtlicher
Generalklausel, Festschrift for Ernst Steindorff, Walter de Gruyter, Berlin-NY (1990), p. 59
t/m 78.

110 M. Lutter, Theorie der Mitgliedschaft, Prolegomena zu einem Allgemeinen Teil des
Korporationsrechts, in: Archiv mr die civilistische Praxis (AcP) (1980), p. 110 e.v.

111   M. Koelemeijer, Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen, Beschouwingen rond
aandeelhouders en bestuurders in rechtsvergelijkend perspectief (diss.), IVO-reeks nr. 33,
Kluwer, Deventer (1999), p.62

112 Lutter·Hommelhoff, GmbH-Gesetz kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, Koln, 14' druk
(1995), §14 Rn 18.

113 Scholz/Winter, Kommentar zum GmbH Gesetz, 8' druk (1993), p. 59.
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verbod zijn opgenomen in het Gesellschaftsvertrag. De toelaatbaarheid daarvan
staat buiten twijfel:14

De Franse SAS
Ook in het Franse vennootschapsrecht geldt de regel dat een aandeelhouder zich

jegens zijn mede-aandeelhouders en jegens de vennootschap naar regels van
'bonne foi' dient te gedragen.11' Deze Iverplichting tot goede trouw' wordt in de
doctrine geduid als een toepassing van de verplichting om overeenkomsten te
goeder trouw uit te voeren (art.  1134 Cc). In de jurisprudentie wordt de nadruk
gelegd op het verband met de 61'affectio socittatis':16 De affectio societatis stelt
immers bijzondere eisen aan de goede trouw van de vennoten."7 Dit element
heeft de SAS gemeen met de 'socidtds de personnes"" zoals de socittd en nom
collectif (SNC),119 en maakt haar bijzonder geschikt als rechtsvorm voor
persoonsgebonden samenwerkingsverbanden. Zowel de aandeelhouders van de
SAS als de vennoten van een SNC staan in een bijzondere vertrouwensrelatie tot
elkaar en vertonen in het algemeen een grote mate van betrokkenheid bij de door
de vennootschap ontplooide activiteiten. Op de SAS zijn dan ook versterkte
regels van goede trouw van toepassing. In de literatuur wordt ervan uitgegaan
dat een SAS in haar statuten een non-concurrentieartikel kan opnemen.

120

De Amerikaanse (close) corporation
Tot niet zo lang geleden ging de Amerikaanse doctrine ervan uit dat aandeel-
houders van een corporation, anders dan directors, in beginsel geen bijzondere
verplichtingen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de corporation
hebben.12' Deze regel gold eveneens voor close corporations. In de zestiger jaren

114  §3 Abs. 2 GmbHG. Zie ook Lutter-Hommelhoff, GmbH-Gesetz kommentar, Verlag Dr. Otto
SchmidL K614 14' druk (1995), p. 35. Zie met betrekking tot de offene Handelsgesellschaft §
112/113 HGB.

115  Y. Guyon, Trait6 des Contrats, Les socidtds (Amdnagements statutaires et conventions entre

associes) (1997), nr. 36.
116  Cour de Cassation 27 februari 1996, JCP 1996 ed G.II. nr. 22665 (Vilgrain) m.nt Ghestin
117  H. Le Nabasque, Le ddveloppement du devoir de loyautd en droit des socittds, Rev. trim. dr.

com., 1999/avr.-juin, p. 273 e.v.
118 Y. Guyon, Droit des Affaires, Droit commercial gtntral et Socittes. Economica, Parijs

(1998), p. 217/218.
119 De SNC is vergelijkbaar met onze vennootschap onder firma. Een ander voorbeeld van een

Franse pet·sonenvennootschap is de sociat en commandite simple (SCS) vergelijkbaar met
onze commanditaire vennootschap, zie Editions Francis Lefebvrc, Societd par actions

Simplifite, R6gimejuridique et fiscal, Editions Francis Lefebvre (1994), p. 38/39.
120 Zie voor een model-clausule: Editions Francis Lefebvre, Societt par actions Simplifide,

Rdgime juridique et fiscal, Editions Francis Lefebvre (1994), p.  226.
121 Robert W. Hamilton, Business Organisations, Unincorporated Businesses and Closely Held

Corporations, Essential Terms and Concepts, Aspen Law & Business (1996), p. 249.
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trad hierin een verandering op. De problemen van 'oppression"22 en deadlocks
in close corporations brachten sommige schrijvers ertoe om op de verwante
problematiek bij partnerships te wijzen. Zij kwalificeerden close corporations als
'incorporated partnerships'. In Donahue versus Rodd Electrotype Co, 328. N.E.
2d505 (Mass 1975)123 werd uiteindelijk beslist dat een aandeelhouder  van een
close corporation een -fiduciary duty' heeft ten aanzien van andere aandeel-
houders vergelijkbaar met hetgeen waartoe partners in een partnership jegens
elkaar zijn verplicht. In vele Amerikaanse staten hebben rechters inmiddels het
Donahue-principle toegepast in situaties waarbij meerderheden minderheden,
onderdrukten of anderszins *unfair' behandelden. Op grond van deze fiduciary
duty kan worden geprocedeerd tegen controlerende aandeelhouders dn tegen de
corporation zelf. Sinds de rechters in Galler versus Galler, 203 N.E. 2d577 (Ill.
1964) een hoogst onorthodoxe overeenkomst tussen aandeelhouders in een
tweemans-corporation geldig achtten en daarmee de discussie over close corpo-
rations als incorporated partnerships werd gevoed zijn steeds meer Amerikaanse
staten, zoals Californie, Delaware en Texas, ertoe overgegaan bijzondere
wetgeving te ontwerpen voor close corporations. Zodoende zijn sinds de zestiger
jaren, paralel aan de ontwikkeling van het Donahue-principe, vele wettelijke
oplossingen gecreeerd voor de bijzondere problematiek van de close
corporations. Typerende mogelijkheid die statelijke 'close corporation statutes'
bieden is het creeren van een rechtsverhouding tussen de aandeelhouders
onderling of tussen de aandeelhouders en de corporation als ware het een
partnership. Concurrentieverboden en andere onthoudingsverplichtingen

124

kunnen dan worden afgeleid uit de 'duty of loyality' van een partner.125 Hoewel
de 'close corporation statutes' in de literatuur ruime aandacht hebben gekregen
en in positieve zin zijn becommentarieerd, worden zij in de praktijk weinig
toegepast. Mede om deze reden heeft de American Bar Association het door
haar opgestelde Close Corporation Supplement bij Model Business Corporation
Act (1984) in 1991 ingetrokken en vervangen door de reeds eerder genoemde
section 7.32 dat werd toegevoegd aan de 'reguliere' Model Business
Corporation Act (1984). Daarin worden, in algemene bewoording,
aandeelhoudersovereenkomsten toegestaan betreffende de corporate governance

122 Het dwarsbomen door een controlerende aandeelhouder in een close corporation van de
'gerechtvaardige verwachtingen' van een minderheidsaandeelhouder ten aanzien van
ondermeer de invloed op het bestuur en het rendement op aandelen.

123 Dit betrof een geval waarin controlerende aandeelhouders de corporation ertoe noopten om
een decl van hun aandelen in te kopen tegen een gunstige prijs terwi
minderheidsaandeelhouders dezelfde 'deal' werd geweigerd.

124 Zie bijvoorbeeld § 354 Delaware General Corporation Law.
125 Robert W. Hamilton„ Business Organisations, Unincorporated Businesses and Closely Held

Corporations, Essential Terms and Concepts, Aspen Law & Business (19961 P. 71 t/m 73.
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van de corporation en de rechten en verplichtingen tussen aandeelhouders,
directors en de corporation.

De Nederlands-Antilliaanse BV
De NABV is vanuit het oogpunt van de loyaliteits- en onthoudings-
verplichtingen voor aandeelhouders geen werkelijk pei'soonsgebonden kapitaal-
vennootschap. De affectio societatis komt daarvoor onvoldoende tot zijn recht in
de nieuwe regeling. Weliswaar is er sprake van een regeling met weinig
dwingend en veel regelend recht, zeker in vergelijking met het Nederlandse BV-
recht, doch niet kan worden gezegd dat de aandeelhouders duidelijk op de
voorgrond staan zoals bij de personenvennootschap wel het geval is. De NABV
is een weinig 'gerichte' vennootschap die vele gedaanten kan aannemen. Dit is
ook de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever geweest. Zelfs kan zij
beursvennootschap zijn.126 In de opzet van de wet lijkt echter een beletsel te
bestaan tegen het opnemen van statutaire loyaliteits- en onthoudingsverplich-

tingen.

De Europese BV
In het voorontwerp SPE-verordening wordt het voorgestelde model voor een
nieuwe Europese rechtsvorm in de subtitel nader gekarakteriseerd. De Franse
basis tekst noemt het 'une veritable sociatd de partenaires' verbonden door een
'affectio societatis forte'.127 In het Engels heet het een close company te zijn
waarvan de aandeelhouders verbonden zijn door een 'strong band of partnership
a true company of associates'.128  Uit 66n en ander leid ik af dat van de aandeel-
houders van een SPE veel meer wordt verwacht dan uitsluitend storting van
kapitaal. Voorts blijkt uit de algemene toelichting dat de SPE toegankelijk is
voor vele typen ondernemingen, waaronder joint ventures, en dat aan de
aandeelhouders zoveel mogelijk ruimte wordt gelaten om de SPE naar eigen

129inzicht in te richten. In deze opzet lijkt te passen dat loyaliteits- en
onthoudingsverplichtingen, zoals het meergenoemde concurrentieverbod,
statutair kunnen worden vastgelegd.

De Engelse (private) company
In Engeland wordt de kapitaalvennootschap op contractuele wijze benaderd: de
flexibiliteit van de (private) company is groot. In de afgelopen jaren is
bovendien aanhoudend gestreefd naar deregulering en flexibilisering van het

126 Zie memorie van toelichting LBV, p. 5 en J.W. Winter, Nieuw: de Antilliaanse Besloten
Vennootschap (II, slot), WPNR 2000/6386, p. 40.

127 voorontwerp SPE-verordening, p. 9.
128 voorontwerp SPE-verordening p. 45.
129 voorontwerp SPE-verordening p. 5/6
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recht inzake private companies. Anderzijds is tevens het uitgangspunt dat
aandeelhouders hun vennootschappelijke bevoegdheden mogen aanwenden ten
faveure  van hun eigen belang.°° Een basisbeginsel van goede trouw zoals  dat
geldend is in het Nederlandse vennootschapsrecht ontbreekt echter in het
Engelse vennootschapsrecht. Wel kent het Engelse recht een stelsel van
fiduciary duties die ook werking hebben binnen de sfeer van een private
company. Zo staat vast dat bestuurders fiduciary duties hebben." Koelemeijer
wijst erop dat ten aanzien van aandeelhouders echter geldt dat op hen in beginsel
geen fiduciary duty rust, noch jegens andere aandeelhouders noch jegens de
vennootschap:32 De verhouding tussen aandeelhouders onderling wordt in
essentie als een contractuele betrekking beschouwd. Op dit beginsel worden
evenwel uitzonderingen gemaakt indien een company intuitu personae wordt
aangegaan in welk verband de partners/ aandeelhouders zich hebben verplicht
tot samenwerking (affectio societatis). De aandeelhouders van een dergelijke
vennootschap beschouwen zichzelf veelal als mede-eigenaar van de door de
vennootschap geexploiteerde onderneming terwijl de vergoeding voor de in het
kader van de vennootschap verrichte werkzaamheden vaak de voornaamste, zo
niet de enige inkomensbron is. In de befaamde procedure Ebrahimi versus
Westbourne Gallariest,3 bevestigde lord Wilberforce het bestaan van 'fairness'
tussen aandeelhouders met de volgende woorden:

'there is room in company law for recognition of the fact that behind it
or amongst it, there are individuals, with rights, expectations and obli-
gations inter se which are not neccesarily submerged in the company
structure...'

Meer recent en minder bekend is de uitspraak van de Court of Appeal inzake
Elliot versus Wheeldon.'34 Daarin werd bestist dat partners een fiduciary duty ten
opzichte van elkaar kunnen hebben:33 De regel uit Ebrahimi is vervolgens
toegepast in de context van unfair prejudical conduct (section 459 Companies

130 Charlesworth & Morse, Company law, Sweet & Maxwell, London,15' druk (by Geoffrey
Morse), (1995), p. 391 t/m 395.

131 L.C.B. Gower, Gower's principles of modern company law, Sweet & Maxwell, London„ 7*
druk (1997), p. 599 t/m 657 e.v. In Regal (Hastings) Ltd versus Gulliver (1967) 2 AC 134n
oordeelde lord Peter in dit verband: 'Directors, no doubt, are not trustees, but they occupy a
fiduciary position towards the company whose board they form'.

132   M. Koelemeijer, Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen, Beschouwingen rond
aandeelhouders en bestuurders in rechtsvergelijkend perspectief (diss.), IVO-reeks nr. 33,
Kluwer, Deventer (1999), p. 64

133   1973 AC 360 (1972) All ER 492.
134  1993, BCLC 53.
135  Zie M. Lower, Towards an emerging law ofjoint ventures: Elliot versus Wheeldon„ Journal of

Business Law (1994), p. 507-513.
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Act    1985), op grond waarvan niet alleen de wettelijke rechten    van
minderheidsaandeelhouders worden beschermi maar ook hun 'legitinate
expectations'.'36
Ook in het kader van de wet betreffende de Limited Liability Partnership (LLP)
is aandacht besteed aan fiduciary duties van 'members'. De LLP is
rechtspersoon die haar leden beperkte aansprakelijkheid biedt. Anderzij(is is
haar inwendige bestel vergelijkbaar met dat van een partnership. Uitgangspunt
van het wetsontwerp is dat de rechtsverhouding tussen de leden onderling en de
rechtsverhouding tussen de leden en de LLP zelf worden behelst door de
vennootschapsovereenkomst.'37 Onthoudings- en loyaliteitsverplichtingen vallen
hier mijns inziens onder. Voor het geval de vennootschapsovereenkomst geen
regeling van deze 'mutual rights and duties' geeft voorziet het wetsontwerp in
zogenaamde default rules: regels die uitsluitend van toepassing zijn indien niet
anders is overeengekomen. Over de inhoud van deze default rules is uitgebreid
van gedachten gewisseld.13: Edn van deze belangrijke rights and duties is dat het
lid zonder goedkeuring de LLP geen concurrentie mag aandoen. Het lid dat dat
wel doet, moet daarover rekening en verantwoording afleggen en de daarmee
behaalde winsten afdragen aan de LLP.

7 Scheiding tussen kapitaal en leiding? De aandeelhouder-ondernemer

7.1 Inteiding

Zonder de actieve samenwerking van de partners kan de joint venture-BV niet
bestaan. De samenwerkende partners nemen het initiatief, investeren,
financieren lopen ondernemersrisico en beschikken voorts over de noodzakelijke
kennis en kunde om leiding te geven aan de onderneming. Daartoe behoeven zij
derhalve ook joint control, niet in het minst ook wegens hun
verantwoordelijkheid tegenover hun eigen stakeholders. Ik sprak hier reeds over

in hoofdstuk 2 bij de analyse van de joint venture-overeenkomst. Het
aandeelhouderschap van de joint venture-partner kan niet los worden gezien van
dit meer omvattende kader. Indien wij tegenover deze benadering plaatsen de
heersende leer betreffende de bestuurszelfstandigheid dan blijkt een duidelijke
discrepantie. Het leerstuk van de bestuurszelfstandigheid stoelt op de gedachte
dat het bestuur, opererend binnen de wet en de statuten getrokken grenzen, geen
concrete instructies behoeft te aanvaarden van andere vennootschappelijke

organen. In de literatuur wordt aangenomen dat de AVA in beginsel niet

136  Saul D. Harrison & Sons plc (1995): BCLC 14 en O'neill versus Philips (1999) BCC 600
137  Art. 5 LLP Act (2000).
138  Gepubliceerd op www.dti.gov.uk (urn 00/865).
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bevoegd is specifieke instructies te geven aan het bestuur. Dit zou af te leiden
zijn uit het Forumbank-arrest.139 De casus was als volgt. De AVA van de
Forumbank N.V. (in feite twee aandeelhouders die tezamen de meerderheid vin
de AVA vormden) besloot tot inkoop van de aandelen. Hof Amsterdam stelde
echter vast dat de bevoegdheid tot inkoop van aandelen in casu uitsluitend
toekwam aan de directie van Forumbank NV. De directie en de raad van
commissarissen hadden ernstige bezwaren tegen de inkoop omdat daardoor de
liquiditeit en continuReit van de vennootschap in gevaar zou komen. De inkoop
achtten zij daarom in strijd met het belang van de vennootschap en de belangen
van de overige aandeelhouders. Het cassatiemiddel verdedigde evenwel de
stelling dat de AVA, ondanks het feit dat de inkoop van aandelen in het
algemeen tot de bevoegdheid van de directie behoort, bevoegd is aan de directie
opdracht te geven om een bepaald aantal eigen aandelen voor een bepaalde prijs
van bepaalde verkopers te kopen, zulks omdat de bestuurders ondergeschikt
zouden zijn aan de vennootschap en de AVA 'de hoogste macht' in de
vennootschap bezit. De Hoge Raad verwierp dit cassatiemiddel stellende dat ook
de AVA de door de wet en de statuten getrokken grenzen van haar
bevoegdheden niet mag overschrijden.
In dit verband moet ook het Meijers/Mast Holding-arrest'4o worden genoemd

waarin door de Hoge Raad werd beslist dat de weigering van een bestuurder van
een BV om door de AVA gewenst beleid uit te voeren wel een redelijke grond is
voor ontslag.

Over de reikwijdte van het Forumbank-arrest is in de literatuur uitvoerig
getwist.'4i Voor wat betreft het instructierecht zelve ging de aandacht vooral uit
naar de implicaties van de Forumbank-regel voor het concernrecht142. Moest
geen uitzondering worden gemaakt voor het bestuur van een
dochtermaatschappij? Thans lijkt de meerderheid van de schrijversw] inderdaad

139 HR 21 januari 1955, NJ 1959,43 m.nt H.B. Anders: M.J.G.C. Raaijmakers, Joint Ventures
(diss.), Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 14, Kluwer, Deventer
(1976), p. 84 e.v.

140  HR 4 december 1992, NJ 1993, 271, m.nt Ma; AA 1993, 275 m.nt M.J.G.C. Raaijmakers.
141 S.M. BartmaWA.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Gouda Quint Deventer, 4' druk (2000), B

84 t/m 88 en de aldaar genoemde literatuur.
142 L.G.H.J. Houwen, A.P. Schoonbrood-Wessels, JA.W.Schreurs, Aansprakelijkheid in

concernverhoudingen, Een rechtsvergelijkende studie naar de positie van crediteuren van
concern-afhankelijke vennootschappen in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland
(diss.), Kuwer, Deventer (1993) p.781 1/m 784 en de aldaar genoemde literatuur.

143   Vgl.  H.P. van Achterberg, De juridische definitie van het economische verschijnsel concern,
in het ondernemingsrecht (diss.), Kluwer, Deventer   (1989),   p.    114   t/m 119. Anders:
Timmerman, Over multinationale ondernemingen en medezeggenschap van werknemers, een
ondernemingsrechtelijke studie (diss.), IVO-reeks nr. 4, Kluwer Deventer (1998), p. 64 tim
73.
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de bevoegdheid van de moedervennootschap om de dochtervennootschap
bindende instructies te geven te erkennen, mits deze globaal en niet in strijd met
het belang van de vennootschap zijn. 144 Centrale leiding binnen een groep is
immers niet mogelijk indien aan het bestuur dat aan het hoofd van de groep
staat, geen enkele instructiebevoegdheid zou toekomen. De jurisprudentie is
evenwel niet eenduidig. Enkele lagere rechters,45 lijken een uitzondering op de

regel van de bestuurszelfstandigheid te aanvaarden voor het bestuur van een
dochtervennootschap. De Hoge Raad legt echter -in aansluiting op de OK-
rechtspraak in een aantal enquetezaken- in de OGEM-uitspraak146 de nadruk op

defeitel#ke afhankelijkheid van de directie van de dochter aangezien de moeder
een onwillige directie kan ontslaan en vervangen door een directie die zich voegt
naar de door de concernleiding te verstrekken richtlijnen en aanwijzingen. Deze

richting werd door de Hoge Raad ook gevolgd in het arrest SOBI/Hurks (HR 21
december 2001, RvdW 2002, nr. 6). De casus was als volgt: Een tot een concern
behorende dochtermaatschappij ging failliet. Een aantal schuldeisers sprak
daarop de moedermaatschappij en de enig aandeelhouder/bestuurder van de

moedermaatschappij aan op grond van onrechtmatige daad welke volgens de
schuldeisers tot gevolg had dat de contractuele vorderingen die zij op de
dochtermaatschappij hadden niet zijn voldaan. Voorzover hier van belang
overwoog de Hoge Raad dat het bestuur van de moedermaatschappij alleen de
bevoegdheid heeft om bindende instructies te geven aan het bestuur van de
dochtermaatschappij indien de statuten van de dochtermaatschappij daaromtrent
een regeling bevatten. Dit neemt echter niet weg dat een moedermaatschappij
indien zij zoals in casu houdster is van alle aandelen in de dochtermaatschappij,
het feitelijk in haar macht heeft de naleving van haar aan het bestuur van de

dochtermaatschappij gegeven richtlijnen en aanwijzingen met betrekking tot het
te volgen beleid af te dwingen, in het uiterste geval door bestuurders die zich
niet naar de richtlijnen en aanwijzingen willen voegen te ontslaan en te
vervangen door bestuurders die daartoe wel bereid zijn. Het hof had mede op
grond van deze feitelijke macht geoordeeld dat de moedermaatschappij als enig
aandeelhouder en financier verplicht was zich de belangen van de schuldeisers
van de schuldeisers van de dochtermaatschappij aan te trekken en in te grijpen,

144  L. Timmerman, Instructierecht, Ondernemingsrecht 2001-16, p. 477 spreekt echter van een in
de jurisprudentie ontwikkelde leer van een gemitigeerd recht tot het geven van concrete
instructies.

145 Zie bijvoorbeeld Pres. Rechtbank Arnhem, 28 december 1987 (Amstelland) KG 1988, 37
(dochter is verplicht gevolg te geven aan instructie) Rechtbank Den Bosch, 11 maart  1983

(Kuiken) NJ 1984, 394 (directie van dochter heeft zich in het algemeen te richten naar de
aanwijzingen van moeder).

146  HR 10 januari 1990, NJ 1990, 465/466; AA 1990, 858 bovendien laat deze zaak zien dat er -
omgekeerd- ook sprake is van een plicht tot het geven van concernleiding (Omega project BV,
een dochter, had geweigerd informatie te verschaffen).
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hetgeen de Hoge Raad onderschreef. De conclusie die mijns inziens uit dit arrest
kan worden getrokken is dat de moedermaatschappij, ook al is zij statutair niet
bevoegd tot het geven van bindende instructies, onder omstandigheden toch
ve,plicht kan zijn in te grijpen in het belang van de schuldeisers van de
dochtermaatschappij. Een nadere invulling van de omvang van het
instructierecht in concernverband wordt echter door de Hoge Raad niet gegeven.

Behalve in de wettelijke systematiek van de structuurregeling (voorzover gericht
op de bescherming van concerneenheid) en de implicaties van de consolidatie-
plicht (art. 2:406 BW) is inmiddels ook een wettelijk aanknopingspunt voor
instructiebevoegdheid ten aanzien van het bestuur, namelijk artikel 2:239 lid 4
BW luidende:

'De statuten kunnen bepalen dat het bestuur zich dient te gedragen naar
de aanwijzingen van een orgaan van de vennootschap die de algemene
(curs. TvD) lijnen van het te voeren beleid op nader in de statuten
aangegeven terreinen betreffen'.

De memorie van toelichting147 bij dit nieuwe artikellid dat in de wet is gekomen
vanwege de afschaffing van het technisch-juridische toezicht op de statuten van
overheidswege, noemt in dit verband het financiele, sociale, economische,
milieu- of personeelsbeleid:48 Ook andere beleidsterreinen kunnen echter in de
statuten worden omschreven. Waar het evenwel volgens de memorie van
toelichting op aankomt is dat de bestuurlijke autonomie niet te sterk mag worden
aangetast. De bevoegdheid tot het geven van concrete instructies kan dan ook
niet statutair worden verankerd. Indien, al dan niet uit hoofde van een
aandeelhoudersovereenkomst, desondanks concrete instructies worden gegeven
zijn deze mijns inziens niet bindend voor het bestuur. Het feit dat het bestuur
wellicht toch, onder dreiging van ontslag, gevolg geeft aan deze instructies doet
hier niet aan af.
Buiten concern- en andere besloten verhoudingen blijft       de

bestuurszelfstandigheid hoofdregel.149 Het bestuur dat zich in zijn functioneren
dient te richten op het vennootschappelijke belang zal ook andere belangen dan
het aandeelhoudersbelang in haar beleidsoverwegingen moeten betrekken. ISO
Heersende leer is dat het vennootschappelijke belang niet gelijk is aan het

147 Kamerstukken Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999,26 277, nr. 3, p. 11.
148  Zie ook § 9 van de departementale richtlijnen 1986 die in verband met de afschaffing van het

technisch-juridische toezicht als zodanig geen gelding meer hebben.
149 Zie echter de noot van MJ.G.C. Raaijmakers in AA bij HR 4 december 1992, NJ 1993,271

(Meijers/Mast Holding).
150  F.J.W. Lowensteyn, Wezen en bevoegdheid van het bestuur van de vereniging en de naamloze

vennootschap (diss.), Tjeenk Willink, Zwolle (1959), p. 78/79.
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belang van de aandeelhouders. De achterliggende gedachte hierbij is dat een
aandeelhouder slechts deelneemt in het kapitaal van een NV of BV en dat hij op
geen andere wijze gebonden is, het staat de aandeelhouder daarom ook vrij om
zijn eigen belang'" te dienen. Hij hoeft zich aan het vennootschappelijke belang
niets gelegen te laten liggen zij het dat de (vage) norm van artikel 2:9 BW hier
zekere grenzen stelt. In de wettelijke opzet is aan de aandeelhouder slechts 66n

'samenwerkings'verplichting is opgelegd, namelijk het deelnemen -door
storting- in het in aandelen verdeelde kapitaal. Nadat aan deze verplichting is
voldaan zijn er voor de aandeelhouder in beginsel alleen nog maar rechten.'52 De
discussie over corporate governance laat echter zien dat zelfs in beurs-NV's
geleidelijk aan anders wordt geoordeeld over het leerstuk van de
bestuurszelfstandigheid.

7.2           Instructierecht  in joint  venture-verhoudingen

De vraag naar de toepasselijkheid van bestuurszelfstandigheid in joint venture-

verhoudingen heeft slechts bescheiden aandacht gekregen.'s  De typologie van
louter kapitaalverschaffer past evenwel in het geheel niet bij de aandeelhouder/

partner in een joint venture-BV. De partners hebben zich bij overeenkomst
verplicht tot verwezenlijking van het doel van de joint venture. Dit bijzondere
aspect van de joint venture-verhouding betekent dus ook dat de partners/
aandeelhouders veiplicht zijn in de leiding van de gemeenschappelijke onderne-

ming te voorzien en het vennootschappelijke belang na te streven. Als dit nu de
situatie is, is er dan nog wel behoefte aan een afzonderlijk zelfstandig bestuurs-

orgaan zoals de wet voor een BV dwingend voorschrijft?
In het wettelijke systeem wordt de waarborg voor het vennootschappelijk belang
gezocht bij het bestuur dat deswege autonomie behoeft teneinde het vennoot-
schappelijke belang te kunnen bewaken. In de joint venture-verhoudingen wordt
het vennootschappelijk belang bewaakt door de aandeelhouders. Zij zijn niet de
klassieke aandeelhouder-belegger waar de wetgever bij de NV en later de BV
het oog op heeft, maar beleidsbepalende partners. Het zal duidelijk zijn dat de

151  P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Gouda, Quint, Deventer, 12' druk (2001), nr. 67
meent dat de gedachte dat de aandeelhouder uitsluitend zijn eigen belang hoeft te dienen
onjuist is: de aandeelhouder is zijns inziens verplicht zijn stemrecht te gebruiken onder
afweging van alle bij de vennootschap betrokken betangen, zij het dat bij deze
belangenafweging zijn eigen belang een gewichtige rol mag spelen.

152  Vgl. art. 2: 192 BW.
153 Uitzonderingen zijn: M.J.G.C. Raaijmakers, Joint Ventures (diss.), Serie Monografieen

vanwege het Van der Heijden Instituut,  deel 14, Kluwer, Deventer (1976), p.  84 tim 86 en  122
t/m 130, M.W. den Boogert Aanpassing van Boek 2 BW voor joint venture-doeleinden?,
Joint ventures, Bijzonder nummer Ars Aequi (mei 1995), p. 355/356 en S.R. Schuit,
Instructiebevoegdheid in joint venture verhoudingen, De Naamlooze Vennootschap (1997),
246 t/m 249.
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wettelijke, dualistische, BV-structuur met de strikt gescheiden aandeelhouders-
en bestuursfunctie uitgaat van een geheel andere perceptie van de verhouding
aandeelhouder-bestuurder.
Het meest wezenlijke onderdeel van de bestuurstaak is het voorbereiden,
vaststellen en uitvoeren van het beleid binnen de vennootschap.154 Is het nu met
het stelsel van de wet te verenigen indien de statuten van een joint venture-BV
bepaten dat de beleidsvorming en beleidsbepaling in handen wordt gelegd van
de AVA, al dan niet geflankeerd door de bepaling dat de AVA van
aandeelhouders zich hierbij dient te richten naar het belang van de
vennootschap'"? Voor het bestuur resteert dan vooral de uitvoering van het
beleid, het beheer van het vermogen en vertegenwoordiging.156 Kan dit? Artikel
2:239 lid 1 BW luidt: 'behou(lens beperkingen volgens de statuten is het bestuur
belast met het besturen van de vennootschap'. Een bepaling derhalve die ruimte
lijkt te laten voor specifieke regeling in de statuten. Hoe ver kunnen deze
statutaire beperkingen gaan? Uitgangspunt moet zijn dat het bepalen van beleid
de kerntaak is van het bestuur."7 Het overhevelen daarvan naar de AVA zou in
ons huidige wettelijke systeem naar het zich laat aanzien een fundamentele
uitholling van de bestuurstaak opleveren:58 Deze opvatting vindt steun in het
hierboven reeds ter sprake gekomen artikel   1:239  lid  4  BW  en  in de memorie
van toelichting daarop. Men mag niet verder gaan dan de statutaire bepaling dat
het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene
lijnen van het te voeren beleid. Deze algemene instructiebevoegdheid kan
desgewenst worden aangevuld met een regeling in de statuten inhoudende dat
bepaalde bestuursbesluiten aan de goedkeuring van de AVA zijn onderworpen.

154 Zie R. v.cl Vijver, Besluitvorming in besturen van vennootschappen, in. Recht zo die gaat,
Opstellen aangeboden aan mr. P.W. van der Ploeg Tjeenk Willink, Zwolle (1976), p. 171;
J.B. Huizink Bestuurders van rechtspersonen (diss.), Kluwer, Deventer ( 1989), p.  15 t/m  17.

155 Vgl. S.R.Schuit, Instructiebevoegdheid in joint venture-verhoudingen, De Naamlooze
Vennootschap (1997), p. 248.

156  Zie voor de omvang van het begrip besturen: FJ.W. Lowensteyn, Wezen en bevoegdheid van
het bestuur van de vereniging en de naamloze vennootschap (diss.), Tjeenk Willink, Zwolle
(1959), p. 114 t/m 119 en Asser-Maeijer 2- III, nr. 291.

157  Vgl. art. 2:250 lid 2 BW: De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het
beleid van het bestuur.

158 Zie B.HA. van Leeuwen, Beginselen van behoorlijk ondernemersbestuur (diss.), IVO reeks
nr. 10, Kluwer, Deventer (1990), p. 6. Zie over de samenhang tussen instructierecht en
aansprakelijkheid:  F.J.W. Lowensteyn, Het uur der waarheid (Lid 7 van artikel 2:138/248 BW
en de zelfstandigheid van het bestuur van de dochtermaatschappij), in: Tot vermaak van
Slagter, Feestbundel aangeboden aan Prof. mr. W.J. Slagter, tel gelegenheid van zijn 65'
veriaardag, Kluwer, Deventer ( 1988), p 134 1/m 136 en over de samenhang tussen de plicht tot
concernleiding en aansprakelijkheid MJ.G.C. Raaijmakers, Over de verhouding tussen plicht
en bevoegdheid van de moedermaatschappij tot centrale leiding van de groep, in: Beschouw-
ingen over concernfinanciering, Verslag van een bijeenkomst gehouden op 7 oktober 1992 ten
kantore van De Brauw Blackstone Westbroek te Den Haag IVO-reeks nri 8 Kluwer, Deventer
(1993), p. 40 t/m 60.
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Deze bevoegdheid kan echter hoogstens leiden tot blokkering van
bestuursbesluiten. Initiering van een bepaald beleid kan daarvan niet of
nauwelijks uitgaan.
Daarmee is dan de omvang van het speelveld gegeven. Hoezeer ook bij de joint
venture-BV de beleidsbepaling geschiedt op het niveau van de aandeelhouders,
een dienovereenkomstige regeling kan naar huidig recht niet in de statuten
worden opgenomen. Zelfs via de indirecte weg van de instructiebevoegdheid
komt men niet verder dan algemene aanwijzingen omtrent het te voeren beleid.
De statuten kunnen derhalve de werkelijke machtsverhoudingen niet weergeven.
Dit is onbevredigend en mijns inziens principieel onjuist.159 Voorts worden
contractuele regelingen die aan de aandeelhouders een besturende functie
toekennen bedreigd door nietigheid of vernietigbaarheid ingevolge artikel 3:40
BW. Wetswijziging is mijns inziens gewenst.

7.3      Samenstelling bestuur en raad van commissarissen

In joint venture-verhoudingen bedingen de partners ieder voor zich het recht om
66n of meer leden te benoemen en, als zij dit orgaan hebben ingesteld, ook 6dn
of meer leden van de raad van commissarissen. Ik wees hier reeds op bij de
analyse van de joint venture-overeenkomst. Nu immers, zoals reeds vastgesteld,
ons Nederlandse BV-recht niet toelaat dat de partners als zodanig deelnemen
aan het bestuur, zullen de partners zeker willen zijn dat het wettelijk verplichte
bestuur wordt samengesteld conform hun wensen en dat zij ook het recht hebben
eenmaal benoemde bestuurders te ontslaan. Hetzelfde geldt voor
commissarissen. Hoe kan binnen het BV-recht worden verzekerd dat het bestuur
en raad van commissarissen paritair, conform de wensenvan de joint venture-

partners wordt samengesteld?
Via daarop toegesneden bindende voordrachtregelingen kan goeddeels -zij het
indirect- tegemoet gekomen worden aan deze wensen met dien verstande dar
evenwel de AVA deze bindende voordracht steeds zal kunnen doorbreken bij
joint ventures met drie of meer partners die ieder voor een gelijk bedrag
deelnemen in het aandelenkapitaal. De AVA kan immers, ingevolge artikel
2:243 lid 2 BW te allen tijde het bindend karakter aan de voordracht ontnemen

bij een besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer
dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Doorbreking is bij
50/50 joint ventures dus niet mogelijk.

159 Anders M.W. den Boogert, Aandeelhouderscontracten en joint venture-BVs, in:
Ondememingsrechtelijke contracten, Verslag van een congres gehouden op 8 en 9 maart
1991, IVO-reeks nr. 14, Kluwer, Deventer (1991) p. 74, die meent dat men in praktijk met
flexibele goedkeuringstijsten een heel eind komt Overigens ben ik het met Den Boogert eens
dat de praktijk veelvuldig gebruik maakt van deze lijsten.
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Men zou voorts in dit verband nog kunnen denken aan het opnemen van
kwaliteitseisen voor de benoembaarheid tot directeur of commissaris. Echter
ingevolge artikel 2:242 lid 2 BW, kunnen deze eisen terzijde worden gesteld
door een besluit van de AVA genomen met twee derden van de uitgebrachte
stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
De bindende voordrachtregel en de regeling inzake de kwaliteitseisen staan
beiden in hetzelfde licht: de keuze van de bestuurders komt ten principale aan de
AVA als orgaan toe. Op deze keuzevrijheid mag niet al te grote inbreuk worden
gemaakt, omdat anders de zuiverheid van de vennootschappelijke verhoudingen
zoals die in het systeem van de wet door de heersende leer worden opgevat, zou
worden aangetast. Een meer directe en efficiente oplossing zou uiteraard een
statutaire bepaling zijn inhoudende dat elke partner zijn 'eigen' directeur of
commissaris benoemt, schorst en ontslaat. Een dergelijke bepaling zou echter
het wettelijke benoemingsstelsel geheel opzij zetten en lijkt daarom niet
mogelijk.
Om hun doel toch te bereiken zijn de joint venture-partners ook hier weer
aangewezen op buiten-statutaire regelingen hetgeen ongewenst is aangezien
deze handelswijze de schijn wekt dat een oplossing 'contra legem' wordt
gezocht. Wederom is mijn conclusie dat wetswijziging noodzakelijk is.

74 Interne en externe rechtsvergelijking

We hebben gezien dat de formele scheiding tussen kapitaal en leiding die het
dualistische BV-recht beheerst bij een joint venture-vennootschap oneigenlijk is.
Ik meen dat, nu de joint venture-BV een volstrekt aan de persoon van de
partners gebonden samenwerking belichaamt en de partners in feite zelf het
beleid binnen de vennootschap bepalen, er goede reden is voor de wetgever om
deze rechtswerkelijkheid te erkennen. Het zou mijns inziens wettelijk mogelijk
moeten worden gemaakt de besturende functie aan de aandeelhouders/partners
als zodanig toe te delen. Op het eerste oog lijkt dit een extreem idee.
Rechtsvergelijking leert ons echter anders.

De Nederiandse personenvennootschap
De idee van de besturende partner sluit -uiteraard- geheel aan bij de regeling die
onze wet geeft voor de personenvennootschap als contractuele samenwerkings-
vorm. De figuur van de persoonsgebonden vennootschap vindt zijn oorsprong
bij de Romeinen. De Romeinsrechtelijke societas was een associatie van160

personen met rechten en verplichtingen die gesepareerd waren van die van de
individuele leden. De associatie was gefundeerd in de consensuele

160 J.C. van Oven, Leerboek van Romeinsch privaatrecht, 3' druk (1948), EJ. Brill Leiden, p
280.
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overeenkomst van de leden en was gericht op het behalen van
vermogensrechtelijk voordeel. Elk lid was verplicht tot inbreng van geld,
goederen of arbeid.  Het met behulp van de inbreng gegenereerde voordeel werd
verdeeld onder de le(len.161 In de rechtsvorm van de maatschap en de VOF komt
het persoonlijke karakter van de vennootschappelijke samenwerking nog stee(is

tot uitdrukking.
Alle beherende vennoten van een maatschap of VOF nemen deel aan het
bestuur. Het past bij deze persoonlijke en actieve samenwerking om geen
principiele scheiding te maken tussen de functie van inbrenger van middelen -in
ruime zin opgevat- en de functie van bestuurder. De samenwerkende vennoten

zijn de ondernemers en besturen uit dien hoofde de personenvennootschap. Dit
is mijns inziens terug te voeren op de aard van de samenwerking en niet zozeer

op de rechtsvorm. Inbreng van arbeid is veelal de basis van de samenwerking.

Voor de aard van de persoonsgebonden samenwerking en voor de daaruit voor
de vennoten over en weer voortvloeiende rechten en verplichtingen maakt het
naar mijn mening geen verschil of de maatschap of VOF rechtspersoonlijkheid
bezit of niet. De rechtspersoonlijkheid bezittende openbare maatschap of VOF
kent naast de rechtsverhoudingen tussen de vennoten onderling ook het
tweerichtingsverkeer tussen vennoot en vennootschap enerzijds en de
vennootschap/rechtspersoon anderzij(is. Van een los van de vennoten bestaand
instituut is geen sprake. Ook het verkeer tussen vennoot en vennootschap wordt
gekleurd door de persoonsgebonden samenwerking van de vennoten. De
vennootschap/ rechtspersoon heeft in dezen geen eigen -dat wil zeggen van het
belang van de vennoten geabstraheerd- belang. Het bevorderen van de belangen
van de vennootschap/rechtspersoon houdt niets meer of minder in dan het
dienen van de belangen van de vennoten. Het draait om het gezamenlijke belang
van de vennoten. De maatschappelijke realiteit is voorts dat de vennoten de
macht en kennis bezitten om richting te geven aan het beleid van de
vennootschap/ rechtspersoon. Veeleer dan een kenmerk van

per'sonenvennootschapsrecht zie ik hierin een kenmerk van een actieve
persoonsgebonden samenwerking in het algemeen.

De Duitse GmbH
In de Duitse doctrine geldt de AG als een verzelfstandigde,
gernstitutionaliseerde, rechtspersoon 162 waarvan het bestuur zich dient te richten

161  J.C. van Oven Leerboek van Romeinsch privaatrecht, 3' druk (1948), E.J. Brill Leiden, p
281.

162  K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, Carl Heymans Verlag KG, K014 2' druk (1991), p. 71.
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naar het 'Gesellschaftsinteresse' of 'Unternehmensinteresse'.163 Voor de GmbH
staat echter vast dat de Gesellschafter (aandeelhouders) de 'hoogste macht'
bezitten.164 De wettelijke basis voor de (verstrekkende) bevoegdheden van de
vennoten/ aandeelhouders wordt gevonden in § 37 Abs. 1 GmbHG waarin het
'Weisungsrecht' (instructierecht)   van de aandeelhouders is vastgelegd.   Dit
instructierecht kan zover gaan dat de aandeelhouders nagenoeg alle
bestuursbevoegdheden aan zich trekken, zodat er voor de Geschaftsfohrung
(bestuur) slechts min of meer uitvoerende taken resteren. 165 Indien de
aandeelhouders hiertoe overgaan zal het belang van de vennootschap zich in
feite richten  op het belang  van  de  aandeelhouders:66  Meer  in het algemeen
hebben de aandeelhouders van de GmbH op grond van § 45 Abs. 1 en 2
GmbHG grote vrijheid om in 'hun' Gesellschaftsvertrag de vennoot-
schappelijke bevoegdheden te verdelen tussen aandeelhouders en bestuur. 167

Daarbij is er geen noodzaak strikt te scheiden tussen de typische aandeel-
houdersfunctie en de bestuursfunctie. De bepalingen betreffende benoeming en
het ontslag van bestuurders zijn voorts grotendeels van regelend recht. Volgens
§46 GmbHG worden de bestuurders benoemd en ontslagen door de vergadering
van aandeelhouders. Het Gesellschaftsvertrag kan echter anders bepalen. Zo kan
bepaald worden dat iedere vennoot bevoegd is zichzelf of een derde tot
bestuurder te benoemen. Zelfs is geldig de bepaling dat alle aandeelhouders ipso
iure bestuurder zijn. 16g Hieruit blijkt mijns inziens duidelijk dat de Duitse
wetgever een scherp onderscheid tussen de functies van aandeelhouder en
bestuurder voor de GmbH niet noodzakelijk heeft geacht, maar ook dat de
zeggenschap op beleidsmatig terrein van aandeelhouders niet noodzakelijk
behoeft te leiden tot het vervallen van het 'voorrecht' van de beperkte

aansprakelijkheid voor deze aandeelhouders.

163 G. Teubner/M.A. Bremen e.a., Unternehmensinteresse -das Gesellschaftliche Interesse des
Unternehmens 'an sich'? Zeitschrift ftlr das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
(ZHR) (1985), p. 470 e.v.

164 Vgl. LutterHomelhoff, GmbH-Gesetz kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, Koln, 14' druk
(1995), p. 429 §3 7 R n l  '........sind die Gesellschafter den Geschaftsfohrer Obergeordnet'.

165 Lutter·Homelhoff, GmbH-Gesetz kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, Koln, 14' druk
(1995), p. 434 e. v. en H. Konzen, Geschaftsfnhrung, Weisungsrecht und Verantwortlichkeit
in der GmbH & GmbH & Co KG, Neue Juristische Wochenschrift (NJW), 1989, p. 2977 t/m
2987.

166  T. Raiser, Recht der Kapitalgesellschaften, Munchen (1992), p. 236.
167 U. Immengg Die personalistische Kapitalgesellschaft eine rechtsvergeleichende

Untersuchung nach deutschem GmbH-Recht und dem Recht der Corporations in den
Vereinigten Staateg Wirtschaftrecht und Wirtschaftspolitik, Band 15, Athenaum Verlag Bad
Homburg v.(L H. (1970), p. 91 e.v.

168  § 6 Abs. 4 GmbHG.
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De Franse SAS
In de Franse doctrine en rechtspraak geldt de SA als een rechtspersoon
waarbinnen de bevoegdheidsverdeling over de vennootschapsorganen
dwingendrechtelijk is geregeld. Het uitgangspunt is voorts dat de verschillende
organen elkaars bevoegdheden moeten respecteren:69 Dit impliceert tevens dat
de kernbevoegdheden niet aan een vennootschapsorgaan mogen worden
ontnomen:7° Deze kenmerken maken dat de Franse SA, net als de Duitse AG,
sterke institutionele trekken vertoont die niet passen bij een persoonsgebonden
samenwerking. Ter faciliering  van het Franse bedrij fsleven   werd   in   1994   de
Sociat par actions simplifide (SAS) ingevoerd. Tijdens de voorbereidingen van
deze wettelijke regeling werd erop gewezen dat dwingendrechtelijke regels
gericht op de bescherming van beleggers en minderheidsaandeelhouders hun
legitimiteit verliezen in het geval er sprake is van een kleine groep
grootaandeelhouders die met hun kapitaaldeelname beogen een langdurige
samenwerking tot stand te brengen. In plaats van een vereenvoudigde SA tot
stand te brengen heeft de Franse wetgever met de invoering van de SAS een
volledig nieuwe rechtspersoon gecreeerd, waarbij gekozen is voor een duidelijke
intuitu- personae benadering. Artikel 262-6 Loi n° 94-1 SAS tot stand werd
gebracht stelt expliciet dat er vrijheid is om de bestuursstructuur van de SAS
naar eigen inzicht vorm te geven:

'Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la socidtd est dirigte'.

De enige beperking van de vrijheid  is te vinden in artikel  262-7  Loi n°  94-1 SAS
waarin de vertegenwoordigbevoegdheid van de 'Prdsident' wordt zeker gesteld.
Het feit dat de prdsident verplichte vertegenwoordiger is van de SAS, behoeft
echter niet in te houden dat de President ook (volledig) bestuursbevoegd dient te
zijn. Onderscheid kan immers gemaakt worden tussen bestuursbevoegdheid in
de zin van beleidsbepaling enerzijds en vertegenwoordigingsbevoegdheid
anderzijds. In de literatuur wordt de opvatting verdedigd dat indien aan de
Pr6sident vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt gegeven,    de

bestuursbevoegdheid aan de aandeelhouders kan worden toegekend.
171

169 Y. Guyon, Droit des Affaires, Droit commercial gdntral et Socittes, Economica, Parijs
(1998), p. 276 t/m 287.

170 Ripert/Roblot, Traite de Droit commercial, Tome 1, Librairie G6n6rale de Droit et de
Jurisprudence, Parijs, 16' druk (1996), p. 962/963.

171 Zie onder meer Y. Guyon, Droit des Affairs, Droit commercial gaitral et Sociatts,
Economicg Parijs (1998), p. 503/504, G. Kandler en Chr. Seseke, Die "Socitta par actions
simplifide" (SAS)- Schaffung einer "vereinfachten" Aktiengesellschaft franzosischen Rechts

Die Aktien-gesellschaft, 1994, p. 449 en 451 en J. Honorat en Chr. Hirschmann, Die "Socittd
par actions simplifi6e": Vertragsfreiheit in der franzOsischen Unternehmensgruppe Zeitschrift
Rlr Wirtschaftsrecht,  1998, p. 175 en 180.
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De Amerikaanse (close) corporation
Anders dan de Nederlandse NV is de Amerikaanse corporation niet geevolueerd
vanuit de maatschapsfiguur die zijn basis vindt in de samenwerking tussen de
vennoten. De contractuele visie heeft in de historische ontwikketing van het
Amerikaanse vennootschapsrecht een bescheiden rot gespeeld.172 De oorsprong
van de corporation ligt in bijzondere 'charters' of'special acts' krachtens welke
corporations in vroeger tijden door of met instemming van de statelijke overheid
konden worden opgericht.  Aan het einde  van  de  19e eeuw echter ontstonden
'General Corporation Laws' die de mogelijkheid gaven om tot incorporatie te
komen zonder dat daartoe een specifieke daarop gerichte, handeling van de
wetgevende macht noodzakelijk was.17' In de loopt der tijd is door verschillende
Amerikaanse staten wetgeving ingevoerd met het oog op de close corporations.
174

Onderkend moet worden dat in een close corporation de aandeelhoudersmacht
en de bestuursmacht vaak in dezelfde handen zijn. De bepalingen in de
corporation laws die gericht zijn op het reguleren van macht tussen
aandeelhouders en bestuur -zo merken Amerikaanse commentaren op- daarom
onbevredigend uit op close corporations.175 Voor close corporations werd het
wettelijk mogelijk gemaakt om de bevoegdheid van directors te beperken'76 dan
weI om geheel af te zien van een bestuursorgaan:71 In dat laatste geval worden
de bestuurstaken, -bevoegdheden en -verantwoordelijkheden toegekend aan de
aandeelhouders die op grond daarvan als 'managing shareholders' worden
aangeduid. '78 In de meergenoemde section 7.32 van MCBA (1984) wordt het
eveneens in algemene zin toegestaan om door middel van een
aandeelhoudersovereenkomst bestuursbevoegdheden in te perken of over te
laten aan aandeelhouders.

172  Robert W. Hamilton Corporations, Black Letter Series, West Publishing Co, St. Paul, Minn
4' druk (1997), p. 119 t/m 123, Lewis D. Solomon/Alan R. Palmiter, Corporations, Examples
and Explanations, Aspen Law & Business, 3' druk (1999), p. 7/8. Vgl. ook Modern Company
Law for a Competitive Economy (An international survey of company law in the
commomwealth, North America,  Asia, and Europe) Department of Trade and Industry (DTI),
London, August 1998, p. 57, verkrijgbaar op www.dti.gov.uk

173   Harry  G. Henn, Handbook of the law of corporations and other enterprises, West Publishing
Co, St. Paul, Minn, 2' druk (1970), p.  17 1/m 19.

174  Zie voor S Corporation hoofdstuk 7 onderdeel 2.
175  Robert W. Hamilton Corporations, Black Letter Series, West Publishing Co, St. Paul, Minn

4' druk (1997), p. 340.
176 Zie bijvoorbeeld Section 350 Del. Gen. Corp. Law waarin de mogelijkheid wordt gegeven om

het bestuur ondergeschikt te maken aan de aandeelhouders.
177 Zie bijvoorbeeld Section 351 Del. Gen. Corp. Law.
178 Robert.W. Hamilton Corporations, Black Letter Series, West Publishing Co, SL Paul, Minn„

4' druk (1997), p 341/342 en §20 (b) subchapter C van het (inmiddels ingetrokken) Close
Corporation Supplement bij Model Business Act (1984).
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De Nederlands-Antilliaanse BV
In de memorie van toelichting bij de landsverordening waarbij de Nederlandse
Antilliaanse besloten vennootschap werd ingevoerd, wordt melding gemaakt van
het feit dat in Nederland nog weinig aandacht is besteed aan de toegankelijkheid
van het stelsel voor investeerders die vertrouwd zijn met het Anglo-Amerikaanse
rechtssysteem.17  In de landsverordening wordt hier uitdrukkelijk wei rekening
meer gehouden. Hoewel de Nederlands-Antilliaanse BV volgens de memorie
van toelichting'w kan worden uitgerust met een flexibele bestuursstructuur stelt
de landsverordening een bestuursorgaan verplicht."' Dit bestuursorgaan is,
behoudens beperkingen in de statuten, belast met het besturen van de
vennootschap en bevoegd tot vertegenwoordiging. Volgens de toelichting valt
onder 'besturen' zowel 'het regelen van de zaken der vennootschap' als *het
beheer van haar vermogen'. Dit is de verouderde terminologie die in Nederland

werd gebezigd in de tijd dat de NV nog in het Wetboek van Koophandel was
geregeld:82 In die tijd'n werd er reeds vanuit gegaan dat de bestuursmacht niet

geheel mocht worden uitgehold, ook niet door statutaire bepalingen. Beperking
van de bestuursmacht -bijvoorbeeld door voor met name in de statuten duidelijk
omschreven bestuursdaden de voorafgaande goedkeuring van een ander orgaan
te eisen- was wel toegestaan. Deze opvatting, gestoeld op de leer van de
bestuurszelfstandigheid, is heden ten dage ook de heersende leer in het
Nederlands-Antilliaanse NV-recht.184 Gezien de in de memorie van toelichting
gebezigde terminologie (die aansluit bij het NV-recht) lijkt de Nederlands-
Antilliaanse wetgever hierbij aan te willen sluiten ook voor wat betreft het BV-
recht.

Wel is het mogelijk de bestuurstaken te verdelen over een algemeen bestuur en
een dagelijks bestuur"" die dan naar Anglo-Amerikaans voorbeeld 'board of
directors' respectievelijk 'executive board' dan wei 'executive committee'

mogen worden genoemd. Voorts biedt de landsverordening volledige vrijheid op
het gebied van de benoeming van bestuurders:

179  Memorie van toelichting LBV, Algemeen, p. 2.
180  Memorie van toelichting no 3, LBV, Algemeen, p. 3
181   Art. 36 lid  1  LBV.

182  Zie art. 47 WVK (oud).
183 Zie Handboek Van der Heijden/Van der Grinte4 8' druk (1968), nr. 237.
184 Zie H.Th.M. Burgers, Het Antilliaanse vennootschapsrecht, een tx:spreking van het

Antilliaanse vennootschapsrecht en een vergelijking met het Nederlandse vennootschapsrecht
en het Ontwerp tot wijziging van het Antilliaanse vennootschapsrecht, Palm Senior, Curafao
(1994), p. 36.

185   Art 40 lid  1  LBV.
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'De benoeming van bestuurders geschiedt voor de eerste maal bij de
akte van oprichting. Een latere benoeming geschiedt door de algemene
vergadering voorzover de statuten niet anders bepalen:*

De statuten kunnen mitsdien bepalen dat de bestuurders door een ander orgaan
dan de algemene vergadering of zelfs door derden, worden benoemd.  Ook  is de
statutaire bepaling dat bepaalde bestuurders door bepaalde aandeelhouders
worden benoemd geldig. De instantie die bevoegd is tot benoeming van een
bestuurder is -dwingendrechtelijk- tevens bevoegd tot schorsing of ontslag van
die bestuurder, met dien verstande dat aan de raad van commissarissen de

187

bevoegdheid tot schorsing mede toekomt tenzij de statuten anders bepalen.

De Europese BV
Tot slot enige beschouwingen omtrent de Europese besloten vennootschap
(SPE). De ontwerpers van het voorontwerp SPE-verordening stelden zich voor
een besloten vennootschapsvorm te creeren die relatief eenvoudig en flexibel
zou zijn, toegankelijk voor diverse ondernemingsvormen met uitzondering van
beursvennootschappen. Voor wat betreft de interne structuur en inrichting van
de SPE geldt het principe van de contractuele vrijheid van de partners. Al direct
in artikel 1 lid 2 voorontwerp SPE-verordening komt dit contractuele element

duidelijk naar voren (de Franse moedertekst is hierna aangehouden)

'Tous les associ6s fondateurs doivent, en personne ou par mandataire

justifiant d'un pouvoir spacial, intervenir aux statuts. Ceux-ci
constituent un contrat (curs. TvD) qui oblige les associds fondateurs et,
apres immatriculation, la socittd et les associds futurs'.

De contractsvrijheid om de SPE vorm te geven, strekt zich ook uit tot het
bestuur. Een bestuursorgaan is niet noodzakelijklu en ook bij de
vertegenwoordiging van de SPE hebben de bestuurders geen bijzondere taak. 189

Uit de aard van de zaak kan niet meer gesproken worden van enige vorm van
bestuursautonomie. Zij heeft in het voorontwerp van de SPE-verordening plaats
gemaakt voor het beginsel van de partnerautonomie.

186  Art. 44 lid 1 LBV
187   Art. 44 lid 2 LBV
188  Art. 14 voorontwerp SPE-verordening.
189  Art 16 voorontwerp SPE-verordening.
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8      Stemrecht en besluitvorming: meerderheid versus gelijkheid

8.1 Inleiding

In beginsel is de omvang van de kapitaalinbreng door een aandeelhouder in een
BV bepalend voor de zeggenschap op aandeelhoudersniveau. Bij een kapitaal-
vennootschap past dat besluitvorming in de AVA in beginsel'w plaatsvindt
volgens het meerderheidsbeginsel. 19 Besluiten van de AVA worden beschouwd
als (eenzijdige) rechtshandelingen van de kapitaalvennootschap.'  Geheel
anders liggen de verhoudingen in een joint venture-vennootschap. Het
contractuele karakter van een hecht samenwerkingsverband impliceert dat hier
sprake is van gelijkheid van de partners: unanimiteit is regel. Besluitvorming
door de aandeelhouders van de joint venture-vennootschap is in de eerste plaats
het nemen respectievelijk formaliseren van beleidsbeslissingen door
samenwerkende partners. De zeggenschapsverdeling binnen de joint venture is
daarbij niet noodzakelijk recht evenredig aan de inbreng door de partners.
Deze unanimiteitsregel -die al eerder bij de bespreking van de joint venture-
overeenkomst aan de orde kwam- geldt voor beslissingen omtrent alle basis-

onderwerpen van de vennootschappelijke samenwerking. Samenwerken
betekent ook samen beslissen. Naar huidig recht is het mogelijk statutair te
bepalen dat besluitvorming in de AVA geschiedt op basis van unanimiteit. Voor
besluiten tot ontslag en schorsing van bestuurdersi  en commissarissen'  en
voor besluitvorming tot het ontnemen van de bindende kracht aan een
voordracht tot benoeming van bestuurders195 en commissarissen'96 kan echter

geen zwaardere eis worden gesteld dan twee derden van de uitgebrachte

stemmen die meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal
vertegenwoordigen.

Een enkele keer is er behoefte aan stemrechtloze aandelen. Bij joint venture-

vennootschappen met drie of meer partners kan het van belang zijn dat bij het
aantrekken van additioneel kapitaal bij 6dn van de partners, de aanvankelijk

190 In sommige gevallen moeten echter de belangen van de minderheid van de aandeelhouders
worden beschermd ten opzichte van de meerderheid. Zo dienen alle aandeelhouders op
correcte wijze te worden opgeroepen voor een AVA.

191 Art. 2.120/230 lid 1 BW.
192 S.H.M.A Dumoutin, Besluitvorming in rechtspersonen, IVO-reeks nr. 31, Kluwer, Deventer

(1999),  p  .9 t/m  11.
193   Art. 2:244 lid 2 BW.
194  Art. 2:254 lid 2 BW.
195  Art. 2:243 lid 2 BW.
196  Art. 2:252 lid 2 BW.
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vastgestelde stemverhouding niet wijzigt. Dit kan worden bereikt door de
toekenning van het stemrecht volledig los te koppelen van de omvang van het
bijeengebrachte eigen vermogen.'97 Het instrumentarium dat ter beschikking
staat reita echter niet verder dan de mogelijkheden die artikel 2:228 BW biedt.
Het wettelijke uitgangspunt bij de BV is dat aan alle aandelen in verhouding tot
hun nominale bedrag gelijke rechten en verplichtingen zijn verbonden (artikel
2:210 lid 1 BW).'98 Aandelen zonder stemrecht zijn niet mogelijk. De omvang
van het stemrecht wordt bepaald door een puur getalsmatig criterium. Hebben
alle aandelen hetzelfde nominale bedrag dan is het aantal stemmen dat men kan

uitbrengen gelijk aan het aantal aandelen dat men bezit. Indien sprake is van
aandelen met een verschillend nominaal bedrag, is het nominale bedrag van het
kleinste aandeel maatgevend voor het aantal uit te brengen stemmen.'  Zo geeft
een aandeel van 5 euro recht op 5 maal zoveel stemmen als een aandeel met een
nominaal van 1 euro. De wetgever laat slechts twee afwijkingen van het
evenredigheidsbeginsel toe: het degressieve stemrecht van artikel 2:228 lid 4
BW en de mogelijkheid om op basis van artikel 2:228 lid 5 stemrecht toe te
delen onafhankelijk van het nominale bedrag, mits aan eenzelfde aandeelhouder
niet meer dan zes of drie stemmen wordt toegekend. Van deze
afwijkingsmogelijkheden wordt in de praktijk weinig gebruik gemaakt. Een
versoepeling van de wettelijke regeling omtrent het stemrecht ware gewenst.
Passend bij het beeld van de vennootschap die voor haar kapitaal een beroep
doet op een veelheid van min of meer anonieme aandeelhouders zijn ook de
bepalingen betreffende de wijze waarop en de voorwaarden waaronder

besluitvorming in de AVA tot stand komt. Ik noem in dit verband reeds eerder
de oproepingsvereisten (artikel 2:224 BW), de termijn van oproeping en de

plaats van vergadering (artikelen 2:225 en 2:226 BW) en de besluitvorming
buiten de vergadering (artikel 2:238 BW). Het zijn bepalingen die de
aandeelhouders in staat moet stellen hun belangen als kapitaalverschaffers zo
goed mogelijk te behartigen, uitgaande van de kennisachterstand die de
aandeelhouders door de wetgever wordt toegedicht. Ook hier is echter meer

vrijheid gewenst.

8.2     Interne en externe rechtsvergelijking

De Nederlandse personenvennootschap
Bij personenvennootschappen geldt eveneens het uitgangspunt dat alle bevoegd-
heden aan de gezamenlijke vennoten toekomen. Besluiten omtrent de samen-

197 Binnen zekere restricties laat art. 2:228 lid 5 BW reeds nu toe dat eenzelfde aantal stemmen
wordt toegekend aan aandelen met ongelijke nominale waarde.

198 Dit principe staat bekend als het evenredigheidsbeginsel.
199 Zie artikel 2: 228 lid 3 BW.
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werking worden met algemene stemmen genomen waarbij de vennoten ieder
evenveel stemmen kunnen uitbrengen ongeacht hun kapitaalinbreng. In de ven-
nootschapsovereenkomst kunnen afwijkingen worden neergelegd.zw Besluit-
vorming door de vennoten geschiedt op contractuele basis: het besluit is een
(meerzijdige) rechtshandeling van de vennoten.
Hoewel men in de praktijk wel ziet dat het 'orgaan' vergadering van vennoten
wordt gecreeerd, moet beseft worden dat de zeggenschap van de vennoten in een
personenvennootschap veel verder reikt dan de zeggenschap van een aandeel-
houder in een kapitaalvennootschap. De vennoten hebben immers, naast het
recht om gezamenl(ik en unaniem te besluiten over alle aangelegenheden die de

vennootschappelijke basisstructuur betreffen ook ieder de bevoegdheid om deel
te nemen aan het beheer en structuur het beleid ten aanzien van de personen-
vennootschap.201 Voorschriften omtrent de wijze waarop de vennoten elkaar
raadplegen ontbreken geheel hetgeen strookt met het karakter van de samen-

werking. Dwingende regels op dit gebied zou de autonomie van de partners te
zeer beperken. Het Ontwerp-Van der Grinten betreffende titel 13 van Boek 7
brengt mijns inziens ten onrechte verandering in de basisregel van de
unanimiteit. Artikel 7.13.1.4. lid 1 bepaalt:

'Tenzij anders bepaald, berust het bestuur van de vennootschap bij alle
vennoten gezamenlijk en kunnen de gezamenlijke vennoten bij
meerderheidsbesluit beslissingen omtrent het bestuur nemen'.

De hoofdregel dat met meerderheid van stemmen wordt besloten is evenwel
beperkt tot bestuursaangelegenheden. Voor wijziging van   de

vennootschapsovereenkomst is instemming van alle vennoten vereist waarmee

tot uitdrukking komt dat de personenvennootschap/rechtspersoon haar
contractuele basis heeft behouden.

De Duitse GmbH
Volgens § 47 Abs. 2 GmbHG is weliswaar de nominale waarde van het
Geschaftsanteil maatgevend voor de omvang van het aan de aandeelhouder
toekomende stemrecht,202 maar afwijking van deze regel is onbeperkt mogelijk.203

200  Blijkens HR 13 juni 1969 NJ 1969, 384 m.n. G.J.S. (Wamderink-Vinke) is het zelfh mogelijk
in de vennootschapsovereenkomst te bepaten dat een vennoot die daartoe aanleiding geeft uit
een vennootschap kan worden 'gestoten' zonder medewerking van die vennoten.

201 Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4* druk (2000), p.
159.

202 Letterlijk bepaalt §47 Abs. 2 GmbHG: 'Jede hundert Deutsche Mark eines Geschaftsanteils
gewahren eine Stimme'.

203 LutterHommelhoff, GmbH-Gesetz kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, Koln, 14' druk
(1995),p. 579.
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Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om iedere aandeelhouder 66n stem toe te
kennen: 'Abstimmung nach Kopfen'. Ook kan met betrekking tot het nemen van
besluiten door de AVA elke gewenste meerderheid worden voorgeschreven.
Afwijking van het in § 47 Abs. 1 GmbHG neergelegde beginsel inhoudende dat
besluiten met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden
genomen, is evenzeer onbeperkt mogelijk.204 Dit maakt het mogelijk om te
bepalen dat aandeelhoudersbesluiten slechts met algemene stemmen kunnen
worden genomen. Het creeren van stemrechtloze aandelen behoort ook tot de
mogelijkheden.205 Anders dan in het AG-recht heeft de Duitse wetgever het in
het GmbH-recht niet nodig geoordeeld om minderheidsaandeelhouders te
beschermen door dwingende regels te geven voor stemrecht en besluitvorming.
Dit is een bewuste keuze geweest.106 Daarnaast worden stem- en
aandeelhoudersovereenkomsten in beginsel geldig geacht.207

De Franse SAS
Ook de SAS kenmerkt zich in dit opzicht door haar flexibele karakter.20: Dit

geldt tot zekere hoogte ook voor de besluitvorming door aandeelhouders van de
SAS. Dat sprake is van regelingsvrijheid blijkt enerzijds uit het feit dat de
wettelijke regels met betrekking tot de gewone en buitengewone AVA van een
SA uitdrukkelijk niet van toepassing zijn verklaard voor de SAS209 en anderzijds
uit Art. 262-10 le alinea Loi n° 94-1 SAS bepalende:

'Les statutes dtterminant les ddciscions qui doivent etre prises
collectivement par les associds dans les formes et conditions qu'ils
prtvoient'

Uit het hierboven geciteerde artikel kan een aantal beginselen worden afgeleid:

204 LutterHommelhog GmbH-Gesetz kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, Koln, 14' druk
(1995),p. 578.

205 LutterHommelhoff, GmbH-Gesetz kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, Koln, 14' druk
(1995),p. 579.

206 U.  Immenga, Die personalistische Kapitalgesellschaft  eine  rechtsvergeleichende
Untersuchung nach deutschem GmbH-Recht und dem Recht der Corporations in den
Vereinigten Staaten, Wirtschaftrecht und Wirtschaftspolitik, Band 15, Athendum Verlag, Bad
Homburg v.d. H. (1970), p. 89.

207 Vgl. H. Baumann/W. Reiss, Satzungserganzende Vereinbarungen - Nebenvertrage im
Gesellschaftsrecht, Eine rechtstatsachliche und rechtsdogmatische Untersuchung Zeitschrift
far Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (1989), p. 157 t/m 215.

208 Het Franse bedrijfsleven maakte zich zorgen over het rigide en dwingendrechtelijke karakter
van het Franse vennootschapsrecht in het licht van de vervagende landsgrenzen: Vgl. P.
Bissara, L' inadaption du droit fran ais des socittes aux besoins des enterprises et les altas
des solutions, Revue des Soci6t6s (1990), p 553 t/m 566.

209  Art. 262-1 2' alinea eerste volzin Loi n° 94-1 SAS.
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a) de statuten van de SAS kunnen bepalen welke beslissingen moeten worden
genomen door de aandeelhouders.

b)  De wijze waarop en de vorm waarin de aandeelhouders van een SAS worden
geraadpleegd is volledig overgelaten aan de statuten zodat besluitvorming
door aandeelhouders in vergadering, buiten vergadering of geheel
'virtueel'21° kan plaatsvinden.

c)   De statuten van de SAS kunnen zelf bepalen aan welke voorwaardeniti moet
zijn voldaan wil geldige besluitvorming door aandeelhouders kunnen

plaatsvinden.
Er zijn echter wettelijke grenzen gesteld aan de geboden vrijheden. Ten eerste
eist de Franse wetgever een unaniem besluit van de aandeelhouders van de SAS
waar het betreft het opnemen ofwijzigen van statutaire regelingen omtrent:2/2

-    de onoverdraagbaarheid van aandelen

-    goedkeuringsvereisten voor overdracht van aandelen

-    de uitstoting van aandeelhouders

-      de opschorting van het stemrecht of uitstoting van een aandeelhouder indien
de machtsverhoudingen binnen die aandeelhouder zijn gewijzigd

-   de opschorting van het stemrecht of uitstoting van een aandeelhouder die
deze positie heeft verkregen door juridische fusie, juridische splitsing of
ontbinding.

Deze regels sluiten in essentie aan bij de contractuele geaardheid van de SAS.
Statutair kan hiervan niet worden afgeweken. Hetzelfde geldt voor de
aanwijzing van de vereffenaar en voor bepaalde besluiten met betrekking tot de
vereffening, met dien verstande dat de statuten, in plaats van unanimiteit, ook
een gewone meerderheid mogen voorschrijven.
Uit het toepasselijke gemene vennootschapsrecht vloeit bovendien voort dat tot
verzwaring van de plichten van alle aandeelhouders (Art. 1836,2e alinea Code

civil) en tot verplaatsing van de statutaire zetel naar het buitenland door de
aandeelhouders slechts eenstemmig kan worden besloten. Als absolute

ondergrens geldt ingevolge Art. 1844 Code civil, de regel dat geen afbreuk mag
worden gedaan aan fundamentele aandeelhoudersrechten zoals het recht om aan

besluitvorming deel te nemen.

210  Ik doel op de mogelijkheden dat besluitvorming door aandeelhouders behalve schriftelijk ook
mondeling rechtsgeldig kan plaatsvinden via bijvoorbeeld telefoon- of video-conference. Vgl
Editions Francis Lefebvre, Societd par actions Simplifite, R6gime juridique et fiscal, Editions
Francis Lefebvre (1994), p. 104/105 en M. Jeantin, Les Associts de la Sociatt par actions

simplified, Revue des Sociatts (1994), p. 236.
211 Voor voorbeelden hiervan zie Editions Francis Lefebvre, Societ6 par actions Simplifiee,

Regime juridique et fiscal, Editions Francis Lefebvre (1994), p.  105.
212  Zie art 262-20 2' alinea Loi n' 94-1 SAS.
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Een tweede begrenzing van de regelingsvrijheid betreft de gevallen waarin
sprake is van dwingendrechtelijk aan de aandeelhouders toekomende
bevoegdheid zonder dat steeds de eis van unanimiteit wordt gesteld. Zo deelt
Art. 262-10, alinea 2 Loi n° 94-1 SAS aan de aandeelhouders exclusief de
bevoegdheid toe om besluiten te nemen omtrent kapitaalverhoging,
kapitaalvermindering, juridische fusie, juridische splitsing, ontbinding,
benoeming van zogenaamde statutaire accountants, vaststelling van de
jaarrekening en vaststelling van de winstverdeling. Afgezien van de verplichte
bevoegdheidstoedeling aan de aandeelhouders van de SAS, kan de
besluitvorming hieromtrent aan elke gewenste meerderheid worden
onderworpen en is de wijze en vorm hiervan volledig vrij.

Ten aanzien van de regeling van het stemrecht van de aandeelhouders geldt
wederom grote vrijheid. Vele variaties zijn denkbaar: beperking van stemrecht,
meervoudig stemrecht, een gelijk aantal stemmen voor iedere aandeelhouder

ongeacht de nominale waarde van het aandelenbezit, verschillend stemrecht

afhankelijk van het onderwerp waarover wordt gestemd, vetorechten etc. In de
literatuur is omstreden de vraag of stemrechtloze aandelen ook tot de
mogelijkheden behoren.

De Amerikaanse (close) corporation
De meeste Amerikaanse staten kennen ruime mogelijkheden om het stemrecht
op aandelen te varieren naar gelang de soort. Slechts enkele staten hanteren het
'one vote one share principle'. Volgens section 6.01 MBCA (1984) is het
bijvoorbeeld mogelijk om aan de gewone aandelen van de ene soort 66n stem
per aandeel toe te kennen en aan de gewone aandelen van de andere soort twee
stemmen per aandeel. Naast de toekenning van meervoudig stemrecht is het ook

mogelijk om het stemrecht op aandelen te beperken of geheel uit te sluiten (non-
voting shares). Door het kapitaal van een corporation te verdelen in twee of
meer soorten aandelen waaraan verschillend stemrecht is verbonden kan de
omvang van het stemrecht volledig worden losgekoppeld van het financiele
belang in de vennootschap.213 De volgende 'control devices' worden in praktijk
veelvuldig toegepast bij close corporations.
A. Stel een close corporation heeft twee aandeelhouders, A en B. A brengt USD

1,000,000 en B brengt USD 500,000 in. A en B wensen in de verhouding 2-1
te delen in de winst en het liquidatieoverschot, doch qua 'control' dienen zij

gelijke rechten te hebben. De gebruikelijke oplossing is dan om twee soorten

213 Robert C. Clark, Corporate law, Aspen Law & Business (1986), p. 780/781, Robert W.
Hamilton, Corporations, Black Letter Series, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 4' druk
(1997), p. 286 t/m 288 en Lewis D. Solomon/Alan R. Palmiter, Corporations, Examples and
Explanations, Aspen Law & Business, 3' druk (1999), p 431/432.
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aandelen te crearen, namelijk gewone aandelen A en gewone aandelen B.

Alle geplaatste aandelen A worden vervolgens aan A en alle geplaatste
aandelen B worden aan B toegekend. Statutair wordt bepaald dat de houder
van de aandelen A en de houder van aandelen B recht hebben op het
benoemen van een gelijk aantal 'directors', doch dat de winst en het
liquidatieoverschot in de verhouding 2:1 zal worden verdeeld.

B. Stel er zijn 3 aandeelhouders (A, B en C) die ieder evenveel waarde in de

corporation inbrengen. Daarnaast brengt C ook kennis en know how in op
grond waarvan hij evenveel 'voting power' in de corporation wenst te

ontvangen als A en B gezamenlijk. Een vaak gevonden oplossing is dan om
aandelen met 6n aandelen zonder stemrecht te creeren (welke aandelen
overigens gelijke rechten geven op winst en liquidatieoverschot)214.

Aandelen met stemrecht aandelen zonder stemrecht
A 500 500

B 500 500

C 1000 geen

Ingevolge section 7.01 MBCA (1984) kan een aandeelhoudersvergadering
worden gehouden 'annualy at the time stated in or fixed in accordance with the
bylaws'. De oproeping moet volgens section 7.05 MBCA (1984) plaatsvinden
niet later dan 10 dagen en niet eerder dan 60 dagen v66r de vergadering.
Ingeburgerd is de praktijk dat een op te roepen aandeelhouder schriftelijk
afstand doet van zijn recht om ter vergadering te worden opgeroepen ('waiver of

215

notice'). Dit kan tijdens of zelfs na de vergadering geschieden.
Section 7.04 MBCA (1984) staat toe dat aandeelhouders ook buiten vergadering
besluiten kunnen nemen mits schriftelijk en met algemene stremmen. Enkele

staten, waaronder Delaware,216 hebben in bepaalde situaties toegestaan dat

besluitvorming buiten vergadering ook mogelijk is indien geen sprake is van
unanimiteit.

De Nederlands-Antilliaanse BV
Ean van de uitgangspunten van de nieuwe regeling van Nederlands-Antilliaanse
BV is dat er grote vrijheid is op het gebied van de toedeling van stemrecht aan
aandeelhouders:17 Artikel 31 lid 1 Landsverordening inzake de Besloten

Vennootschap (LBV) brengt dit uitgangspunt als volgt tot uitdrukking:

214 Dit voorbeeld is ontleend aan Robert W. Hamilton, Corporations, Black Letter Series, West

Publishing Co, St. Paul, Minn, 4' druk (1997), p. 287.
215 Zie section 7.06 MBCA (1984).
216  Section 228 Delaware General Corporation Law.
217  Memorie van toelichting LBV, p 3.
110



De ongeschiktheid van de BV als rechtsvorm voor een joint venture

'Voorzover de statuten niet anders bepalen geeft ieder aandeel recht op
het uitbrengen van 66n stem ten aanzien van alle onderwerpen'.

Wintetls wijst erop dat uit deze formulering niet alleen voortvloeit dat
stemrechtloze aandelen mogelijk zijn, maar ook aandelen met meer stemrecht
dan andere aandelen en aandelen met stemrecht over slechts bepaalde
onderwerpen. Het NV-recht van de Nederlandse Antillen kent overigens
eveneens deze bijzondere soort aandelen.2" In artikel 28 LBV zijn voorts in
vergelijking met de Nederlandse regeling ruimereno bevoegdheden neergelegd
met betrekking tot bevoegdheid tot bijeenroeping van de algemene

vergadering. Zo kan volgens lid 1 van dat artikel iedere aandeelhouder met
stemrecht het bestuur of de raad van commissarissen schriftelijk verzoeken om
een algemene vergadering bijeen te roepen met betrekking tot onderwerpen die
onder zijn stemrecht vallen, mits hij daartoe een 'redelijk belang' heeft.
Ook de mogelijkheden tot besluitvorming buiten vergadering zijn verruimd 221 in
vergelijking met de Nederlandse regeling.222 Artikel 35 lid 1 LBV eist voor het
tot stand komen van een besluit door schriftelijke223 stemuitbrenging buiten
vergadering dat alle met betrekking tot het betreffende onderwerp
stemgerechtigde personen zijn uitgenodigd en daadwerkelijk stem hebben
uitgebracht. Niet is dus vereist dat alle aandeelhouders ten gunste van het
voorstel stemmen zoals in Nederland. Voorts schrijft artikel 35 lid 1 LBV voor
dat alle aandeelhouders -inclusief niet-stemgerechtigde aandeelhouders- en alle
bestuurders en commissarissen een afschrift van de uitnodiging ontvangen.

De Europese BV
De enige verplichting die het voorontwerp van de SPE-verordening op het
gebied van verdeling van stemrecht en besluitvorming kent is dat de statuten de
vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke rechten verbonden aan
iedere soort aandelen moeten bepalen. Artikel 15 lid 1 voorontwerp SPE-
verordening laat direct hierop volgen dat er geen verplichte evenredigheid
behoeft te zijn tussen de nominale waarde van het aandeel en de daaraan
verbonden (vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke) rechten. Uit de
tweede volzin van hetzelfde artikellid luidende:

218 J.W. Winter, Nieuw: de Antilliaanse Besloten Vennootschap (I), WPNR 6385 (2000), p. 20
219  Art 89 a Wetboek van Koophandel NA.
220  Vgl. art. 82 t/m 84 Wetboek van Koophandel NA en art 2:109/219 e.v. BW.
221  Artikel 102 lid 2 Wetboek van Koophandel NA eist slechts schriftelijke raadpleging van alle

aandeelhouders.
222 Art. 2:128/238 BW.
223  Volgens art. 7 LBV wordt met een schriftelijke uiting gelijkgesteld 'een per exploit, telegram

telex, e-mail of ander tekst overbrengend communicatiemiddel gedane uiting'
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'Sont ainsi fixts notammant (.......) le nombre de voix attribu6, pour les

dacisions prises collectivement par les associts, 8 chacune des actions

auxquelles un droit de vote est attachi (curs. TvD). Ce nombre peut
varier selon la nature des d6cisions'.

leid ik voorts af dat de SPE ook stemrechtloze aandelen kan uitgeven. Naast het
stemrecht moeten de statuten van de SPE ook bepalingen bevatten omtrent de
besluiten die door de aandeelhouders zullen moeten worden genomen. De wijze
van besluitvorming, de quorum- en meerderheidsvereisten worden geheel
overgelaten aan de statuten van de SPE.224

9 Winstdifferentiatie

9.1 Inteiding

De partners nemen doorgaans in de joint venture-overeenkomst een
genuanceerde regeling met betrekking tot de winstverdeling op. In hoofdstuk 2
belichtte ik een aantal factoren die hierbij een rol spelen. Indien de winst geheel
of gedeeltelijk wordt gereserveerd ter zelffinanciering van de vennootschap
wordt soms, omwille van de flexibiliteit, ervoor gekozen om aparte statutaire
winstreserves in te voeren. Ook wordt de winstverdelingsregeling wel gebruikt
om een over- of onderinbreng van een partner te compenseren. Voorts kan erin
zijn voorzien dat in bepaalde gevallen van over- en onderperformance de
aanvankelijk vastgestelde winstverdeling zal worden aangepast of dat deze
afhankelijk is van het verstrekken van aanvullende financiering door joint
venture-partners. Hoe verhoudt zich dit gegeven tot de wettelijke regeling?
In artikel 2:216 lid 6 BW formuleert de wetgever het aldus dat bij de berekening
van het winstbedrag per aandeel, slechts in aanmerking wordt genomen het
bedrag van de verplichte stortingen, tenzij de statuten anders bepalen. Het ligt
bij een kapitaalvennootschap immers voor de hand om de winstgerechtigdheid te
koppelen aan de kapitaalinbreng. Bij joint venture-vennootschappen is dit een
maatstaf die onvoldoende recht doet aan het feit dat in een persoonsgebonden
samenwerking de inbreng van kapitaal juist niet voorop staat. Daarenboven
verbiedt artikel 2:216 lid 8 BW een winstverdelingsregeling die enige aandeel-
houder van het delen in de winst buitensluit. Binnen deze randvoorwaarden is
overigens elke statutaire winstverdelingsregeling mogelijk.
De wettelijke winstverdelingsregeling lijkt op het eerste oog voldoende ruimte te
bieden om tot een op de wensen van de joint venture-partners toegesneden

regeling van winstverdeling en dividenduitkering te komen. In de praktijk blijkt

224  Art. 15 lid 2 voorontwerp SPE-verordening.
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dit toch niet het geval te zijn. Uit de hierboven aangegeven voorbeelden blijkt
dat er behoefte is aan een winslverdelingsregeling die het mogelijk maakt om
jaarlijks te varieren volgens tevoren overeengekomen principes, waarbij het zelfs
niet uitgesloten moet worden geacht dat een aandeelhouder enige tijd niet in de
winst zal delen. Een dergelijke regeling komt neer op een genuanceerd systeem
van winstdifferentiatie.

De mogelijkheid om via buiten-statutaire regelingen tot winstdifferentiatie te
komen is in Nederland betwist.225 In artikel 2:201 lid 1 BW is bepaald:

'Voor zover bil (curs. TvD) de statuten niet anders is bepaald, zijn aan
alle aandelen in verhouding naar hun bedrag gelijke rechten en
verplichtingen verbonden'.226

Er staat dus 'bij' en niet 'bij of krachtens'. Hieruit wordt wel afgeleid dat de
winstverdeling volledig in de statuten moet zijn opgenomen. Dit plaatst de
praktijk voor een dilemma. Enerzijds is het bijzonder lastig om de
winstverdeling volledig in de statuten op te nemen, zelfs indien gebruik wordt
gemaakt van letter- of soort-aandelen, anderzijds zou dit eigenlijk wel moeten op
straffe van toepasselijkheid van de hoofdreget: de aandelen delen in de winst
naar rato van de omvang van de daarop gedane verplichte stortingen. In de
praktijk komen mede om deze reden constructies voor die de facto de statutaire
winstverdelingsregeling geheel uithollen. Ik noem hier de figuur van de 'cost
company en de 'voor rekening en risico'-constructie. Centraal in deze9227

constructie staat de contractuele clausule dat de BV voor rekening en risico
handelt van de aandeelhouders. Op grond van deze clausule wordt het resultaat
jaarlijks goeddeelsus overgemaakt naar de partners zodat in de winst- en
verliesrekening van de BV (nagenoeg) geen resultaat wordt gepresenteerd.
Binnen zekere grenzen hebben de partners vervolgens dan de contractuele

225  Mogelijk is dit volgens A.G. Solinge, Leeuwe- en andere delen, Serie Ondememing en Recht,
deel 3, Tjeenk Willink, Zwolle (1995), p. 211/m 23 en M. van Olffen, Verdeling van winst en
liquidatieoverschot krachtens besluit algemene vergadering V&0 1995/afl. 9, p. 98/99 en
R.JJ. Ludsman, Enkele gedachten omtrent bijzondere winstdeling in
kapitaalvennootschappen, De Naamlooze Vennootschap (1997), p. 234 t/m 237.
Tegenstanders zijn: S.E. Eisma, Bij, of bij of kmchtens, bij Van Solinge, De Naamlooze
Vet]nootschap (1997), p. 221 t/m 225 en P.J. Dortmond, Het preventieve toezicht bij
oprichting van naamloze en besloten vennootschappen, De Naamlooze Vennootschap (1998)
nr. 12, p. 275.

226 Hieruit wordt wel afgeleid dat indien sprake is van 66n soort (gewone) aandelen met gelijke
nominale waarde, het uit te keren dividend per aandeel gelijk dient te zijn; zie standpunt
Inspecteur in HofAmsterdam 28 juni 1994 n.g. Zie ook noot van L. Timmerman, TWS 1995
nr. 3, p. 74/75.

227  Zie ook hoofdstuk 5 onderdeel 7 van deze studie.
228    Soms eist de fiscus dat enige winst op het niveau van de joint venture-BV wordt aangegeven.

Veelal gaat de fiscus akkoord met 5% van de bedrijfseconomische winst.
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vrijheid om jaarlijks te beslissen in welke verhoudingm ofmet inachtneming van
welke parameters het resultaat tussen hen onderling wordt verdeeld. Het gevolg
van deze handelswijze is dat de BV de facto fiscaal transparant wordt gemaakt.

Er schuilen echter ook bedenkelijke aspecten aan deze constructie. Vooral
indien de partners besluiten het verhaalsrisico nog verder te beperken door met
laaggekapitaliseerde tussenholdings -opgenomen in een fiscale eenheid voor
vennootschapsbelasting met de partners zelf- tussen te voegen. Het resultaat van
de BV valt dan op grond van de 'voor rekening en risico'-clausule toe aan de
tussenholdings van de partners. Dit door de tussenholding verworven resultaat is

vanwege de fiscale eenheid vervolgens direct verrekenbaar met de overige
resultaten van de partners. Vanuit het perspectief van de crediteur lijkt er sprake
te zijn van een loterij met uitsluitend nieten:' Het vermogen van de BV zal door

gemaakte winsten immers nimmer stijgen terwijl verliezen wel leiden tot aantas-
ting van dat vermogen.231

Tot slot is de vraag interessant of en in hoeverre het in artikel 2:201  BW tot
uitdrukking komende gelijkheidsbeginsel in joint venture-verhoudingen mag
worden genuanceerd voorzover dit beginsel ziet op de gelijke behandeling van
aandeelhouders bij de winstverdeling. Deze vraag is relevant indien de joint
venture-BV slechts 6dn soort aandelen zou kennen. In dit verband is het eerder
genoemde Bootlieden-arrest 32 wederom van betekenis.
In het kader van de beperking van het voorkeursrecht van aandeelhouder Van

den Berge ten behoeve van de verwerving van een 5% belang door enkele kleine
aandeelhouders oordeelt de Hoge Raad:

'het hof heeft het verschil in fiscale positie tussen de vier kleine
aandeelhouders en de overige aandeelhouders kennelijk niet
beschouwd als een de aandeelhouders uitsluitend persoonlijk rakende

omstandigheid, maar als een niet bij dat karakter -het bijzondere
karakter van de vennootschap als samenwerkingsverband van
aandeelhouders die tevens elkaars collega's zijn als werknemers van de

vennootschap (toev. TvD)- passende complicatie, die bij uitkering van
de door de gezamenlijke inspanningen gevormde reserve tot onbillijke
gevolgen zou leiden en derhalve nadelig zou zijn voor de verhoudingen
binnen de vennootschap'.

229 Een variant is de rechtsfiguur van de tussen de partners gevormde maatschap die enig
aandeelhouder (holding) is van de joint venture-BV (zie p.  11  tim  13 van deze studie).

230  Bedacht moet wel worden dat de financiele inrichting van de vennootschap door publicatie bij
het handelsregister voor crediteuren kenbaar is.

231  Vgl. de plicht tot verliesaanzuivering in het Duitse recht indien een GewinnabfOhrungsvertrag
in stand wordt gehouden; zie over het GewinnabfOhrungsvertrag p.  115 van deze studie.

232  HR 31 december 1993, NJ 1994, 436, m.nt Ma, AA 1994, 10 m.nt M.J.G.C. Raaijmakers.
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Deze omstandigheid rechtvaardigde volgens de Hoge Raad de beperking van het
voorkeursrecht in weerwil van het gelijkheidsbeginsel omdat:

'ook voor het beginsel van gelijke behandeling van aandeelhouders
geldt dat van schending daarvan geen sprake is indien voor ongelijke
behandeling een redelijke en objectieve rechtvaardiging kan worden
aangewezen'.

Kan dit bijzondere karakter van een joint venture-BV nu de rechtvaardiging zijn
voor ongelijke behandeling van aandeelhouders bij de winstverdeling?
Kernachtiger gesteld: kan het feit dat in het kader van de joint venture-overeen-
komst een gedetailleerde regeling is opgenomen met betrekking tot de winstver-
deling en de dividendpolitiek op zich een 'redelijke en objectieve
rechtvaardiging' vormen voor deze ongelijke behandeling. Ik meen dat dit
inderdaad het geval is. Rechtsvergelijking steunt mij in deze opvatting.

9.2     Interne en externe rechtsvergelijking

De Nederlandse personenvennootschap
Bij het opstellen van het maatschapscontract zijn de vennoten, behoudens de
beperking van artike17A:1672 lid 1 BW233 geheel vrij zijn in de keuze van de
tussen hen geldende winstverdelingsmaatstaf.234 Voorts kunnen de vennoten in
gezamenlijk periodiek overleg elkaars aandeel in de winst of het verlies
bepalen.235

In het ontwerp voor titel 13 van boek 7 van de hand van Van der Grinten wordt,
in overeenstemming met het karakter van de personenvennootschap, bij de
winstverdeling uitgegaan van de persoon van de vennoot en niet van diens
inbreng.236 In beginsel geldt eenvoudigweg dat winsten en verliezen gelijkelijk

233  Luidende als volgt: 'Het be(ling, waarbij aan een der vennooten alle der voordeelen mogten
toegezegd zijn, is nietig'.

234 In het bijzondere geval dat de vennootschapsovereenkomst geen bepaling bevat omtrent
winstverdeling geldt de wettelijke hoofdregel dat ieders aandeel in de winsten en verliezen
evenredig is aan ieders inbreng (art. 7A:1670 lid 1) waarbij het winstaandeel van degene die
alleen 'nijverheid' heeft ingebracht gelijk is aan het aandeel van degene die het minst in geld
of goed heeft ingebracht (art. 7A:1670 lid 2).

235 Zie A.L.Mohr, Van maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap,
Gouda Quint, Deventer, 5' druk (1998), p. 53.

236 Art. 7.13.1.10 -1 Tenzij anders is bepaald, deelt iedere vennoot voor een gelijk decl in de
winst en in het verlies.
-2 Tenzij de vaststelling van ieders aandeel aan den of meer derden is opgedragen, kan zij
slechts geschieden door alle vennoten tezamen.
-3 Is het aandeel van een vennoot slechts in de winst of in het verlies bepaald, dan geld dit
aandeel voor winst 6n verlies.
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worden verdeeld over de vennoten. Deze regeling noopt de vennoten ertoe om

afwijkende bedingen te maken in het geval zij een gelijke verdeling van winst
niet redelijk vinden. Een dergelijke benadering, een 'hoofdelijke' verdeling van
het resultaat tenzij de partners anders zijn overeengekomen zou ook het
uitgangspunt moeten kunnen zijn bij de winstverdeling van de joint venture-BV.

Zij sluit aan bij de persoonsgebonden samenwerking die in de joint venture-BV

haarjuridische gestalte vindt.

De Duitse GmbH
Ook in het Duitse GmbH-recht bestaat grote vrijheid ten aanzien van de
Ergebnis- of Gewinnverteilung. Volgens § 29 Abs. 3 GmbHG wordt het
resultaat weliswaar verdeeld in evenredigheid met de nominale waardeil' van de

aandelen, maar bij de statuten kan daarvan vrijelijk worden afgeweken.
Voorkeursdividenden of vaste periodieke, betalingen voor bepaalde
aandeelhouders zijn, als voorbeeld mogelijk.238 Naast statutaire regelingen
omtrent winstbestemming en -verdeling komt het in de praktijk regelmatig voor
dat de GmbH's tot Unternehmensvertragen toetreden. Alhoewel deze
ondememingsrechtelijke contracten slechts voor het AG-rechti,9 zijn
gedefinieerd, staat hun rechtsgeldig in het GmbH-recht inmiddels vast. 240

Ingevolge een Beherrschungsvertrag kan een GmbH ondergeschikt worden

gemaakt aan een zogenaamde heersende onderneming. Dit heeft tot gevolg dat
de eerstbedoelde GmbH onder teiding komt te staan van de heersende

ondememing. Naast het Beherrschungsvertrag maakt § 291 Abs. 1 AktG

-4 Het beding dat een vennoot niet of slechts tot een bepaald bedrag in het verlies zal delen, is
geoorloofi niet echter het beding dat een vennoot niet in de winst zal delen.
-5 Aan een vennoot kan, ongeacht of er winst of verlies is, een vergoe(ling worden toegekend

voor zijn inbreng in de vennootschap.
Art. 7.13.1.11 -1 Tenzij anders is bepaald, heeft iedere vennoot recht op uitkering van zijn
aandeel in de winst.
2 Tenzij anders is bepaald, is iedere vennoot gehouden zijn aandeel in het verlies aan te
zuiveren.

237 Lutter·Hommelhoff, GmbH-Gesetz kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, Koln, 14' druk
(1995), §29 Rn 37 p. 294.

238 Lutter·Hommelhoff, GmbH-Gesetz kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, K014 14' druk
(1995), § 3 Rn 21, p. 32.

239 Zie § 291 Abs. 1, eerste volzin, AktG luidende 'Unternehmensvertrage sind Vertage, durch
die eine Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien die Leitung ihrer
Gesellschaft cinem andercn Unternehmen unterstellt (Beherrschungsvertrag) oder sich
verplichtet, ihren ganzen Gewinn an ein anderes Unternehmen abzuftlhren

(Gewinnabfithrungsvertrag)
240 Zie H.P. Westermann, Vertige im deutschen Unternehmensrecht, in:

Ondernemingsrechtelijke contracten, Verslag van een congres gehouden op 8 en 9 maart

1991, IVO-reeks nr. 14, Kluwer, Deventer (1991) p. 62 e.v. en Lutter·Hommelhoff, GmbH-
Gesetz kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, Koln, 14' druk (1995), Anh § 13 Rn 32 e.v., p
181.
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241 De essentie van ditmelding van een Gewinnabftlhrungsvertrag.

ondememingsrechtelijke contract ligt in het beding dat een vennootschap zich
verplicht haar onderneming voor rekening en risico van een andere, heersende,
onderneming te drijven met als gevolg dat de eerstbedoelde vennootschap in
wezen geen vermogensrechtelijk voordeel behaalt. De heersende onderneming is
uit hoofde van een Gewinnabfuhrungsvertrag verplicht de verliezen van de
andere, afhankelijke, vennootschap aan te zuiveren.242 Bijna altijd wordt een
GewinnabfOhrungsvertrag gecombineerd met een Beherrschungsvertrag. Dit
laatste vindt zijn oorzaak in de rechtsfiguur van het 'Organschaft' in de
KOrperschaftsteuer. Een op grond van een Beherrschungsvertrag en
Gewinnabfuhrungsvertrag afhankelijke GmbH kan in fiscale zin gelden als een
Organschaft hetgeen hoofdzakelijk tot gevolg heeft dat de winsten en verliezen
van de afhankelijke GmbH worden belast op het niveau van de heersende
onderneming. De resultaten van dit contractuele GmbH-Konzern worden alsdan
gezamenlijk in de belastingheffing betrokken. GewinnabfithrungsvertrAge
dienen te worden neergelegd bij het Handelsregister en moeten voor minstens 5
jaren afgesloten worden teneinde incidentele fiscale manipulaties tegen te
gaan.

243

De Franse SAS
Voor wat betreft de winstverdeling volgt de SAS het regime van de andere
Franse vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal zijnde de SA en
de sociatd en commandite par actions (SCA). Voor deze
kapitaalvennootschappen geldt de algemene regel dat de winsten niet in
evenredigheid met het nominale bedrag van de uitstaande aandelen hoeven te
worden verdeeld.244 In dit verband is in Art. 262-10 alinea 2 Loi n° 94-1 SAS
zelfs expliciet bepaald dat de winsten van de SAS volgens de regels in de
statuten ('dans les conditions prdvus par les statuts') worden verdeeld. Het moet
echter op grond van Art. 1844-1 alinea 2 Code civil (handelend over
vennootschappen in het algemeen) voor onmogelijk worden gehouden om
statutair te bepalen dat bepaalde aandelen niet delen in de winst ('clauses
16onines').

De Amerikaanse (close) corporation
De meeste Amerikaanse staten staan toe dat een corporation haar
aandelenkapitaal verdeelt in aandelensoorten, meestal aangeduid met een letter

241  Zie ook noot 231 van dit hoofdstuk
242  § 302 Abs. 1 AktG.
243 H.P. Westermann, Vertrage im deutschen Unternehmensrecht; in: Ondernemingsrechtelijke

contracten, Verslag van een congres gehouden op 8 en 9 maart 1991, IVO-reeks nr. 14,
Kluwer, Deventer (1991) p. 63.

244  Art. 269 Loi n° 94-1 SAS.
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(Class A, Class B, etc).145 Het dividendrecht kan dan per soort aandeel varieren:
het aandeel van de ene soort kan bijvoorbeeld recht geven op tweemaal zoveel

dividend als het aandeel van de andere soort. Volgens section 7.32 MBCA
(1984) kunnen aandeelhouders bij overeenkomst bepalen volgens welke
maatstaf de winsten van de corporation zullen worden verdeeld. Enige relatie
tussen winstgerechtigdheid en aandelenbezit hoeft daarbij niet te bestaan.

De Nederlands-Antilliaanse BV
De Nederl (is-Antilliaanse BV kent op het gebied van de winslverdeling
dezelfde flexibiliteit als de reeds besproken regeling van het stemrecht: aandelen
die beperkt of in het geheel niet delen in de winst zijn mogelijk.246 Dit laatste is,
zoals bekend, bij de Nederlandse BV niet mogelijk. Ook kunnen de statuten de

verdeling van de winst geheel overlaten aan een daartoe aangewezen orgaan.
Het is omstreden of een dergelijke bepating ook naar Nederlands
vennootschapsrecht toelaatbaar is.147 Winteto wijst crop dat een dergelijke

bepaling de mogelijkheid biedt om de winsten telkens verschillend over de
aandeelhouders te verdelen.

De Europese BV
De winst- en stemrechten verbonden aan de aandelen van de SPE worden

geregeld volgens hetzelfde principe: de statuten kunnen de vermogensrechtelijke
en niet-vermogensrechtelijke rechten verbonden aan iedere soort aandelen
bepalen.249 Er is volledige vrijheid op dit gebied. Enig verband tussen het
nominale bedrag van het aandeel en het daaraan verbonden winstrecht behoeft er
niet te bestaan.

10    Rekening en verantwoording

10.1 InteWing

De plicht van een partner om zich naar beste kunnen in te zetten voor de joint
venture, brengt met zich dat hij aan de overige partners verantwoording moet
afleggen over zijn aandeel in de samenwerking en de resultaten daarvan. Uit

245 L wis D. Solomon/Alan R. Palmiter, Corporations, Examples and Explanations, Aspen Law
& Business, 3' druk (1999), p. 432 Robert W. Hamilton, Business Organisations.
Unincorporated Businesses and Closely Held Corporations, Essential Terms and Concepts,

Aspen Law & Business (1996) , p. 279/280.
246  Art. 25 lid 3 LBV
247 Zie pagina 111 van deze studie.
248 J.W. Winter, Nieuw: de Antilliaanse Besloten Vennootschap (1), WPNR 2000/6385, p. 20.
249  Art. 15 lid 1 voorontwerp SPE-verordening.
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deze plicht vloeit voort het recht op inUchtingen van partners, over en weer.
Verantwoording wordt immers ook afgelegd door het beantwoorden van
vragen.23° De partners kunnen (vanuit hun eigen verantwoordelijkheid) niet
zonder permanente, tijdige en volledige informatievoorziening betreffende hun
gemeenschappelijke onderneming. Als aandeelhouders van de joint venture-BV
waarin die gemeenschappelijke onderneming is ondergebracht zullen zij dus
ook individueel toegang tot alle relevante informatie willen hebben. Ook buiten
de AVA om. De wet voorziet echter niet in een dergelijk informatierecht.
Volgens de letterlijke tekst van artikel 2:217 lid 2 BW komt het informatierecht
toe aan de AVA niet aan individuele aandeelhouders.251 In het wetsartikel is
bepaald dat de door de AVA gewenste inlichtingen door het bestuur en de raad
van commissarissen kunnen worden geweigerd wanneer 'een zwaarwichtig
belang der vennootschap' zich daartegen verzet. Dit is, vanuit joint venture-
perspectief, een merkwaardige bepaling indien men zich realiseert dat de joint
venture-partners de eigenlijke, beleidsbepalende, ondernemers zijn en het
vennootschappelijke belang paralel loopt met het gemeenschappelijke belang
van de joint venture-partners. Ook voorziet de wet niet in een zelfstandig recht
op inzage voor individuele aandeelhouders in boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de vennootschap. Het bovenstaand kwam reeds ter sprake
bij de analyse van de joint venture-overeenkomst in hoofdstuk 2. Wat leert ons
rechtsvergelijking op dit terrein?

10.2    Interne en externe rechtsvergelijking

De verplichting tot samenwerking van de vennoten in het kader van een maat-
schap brengt voor iedere vennoot mee dat hij zich jegens de anderen moet
verantwoorden over zijn aandeel in de samenwerking. Mohr 2 onderscheidt de
verplichting tot verantwoording over hetgeen de vennoot heeft gedaan, verkeerd
heeft gedaan, of niet heeft gedaan en de verantwoordingsplicht terzake van
financiele uitkomsten van de samenwerking.253 Raaijmakers234 wijst erop dat de
wet de algemene verantwoordingsplicht over vennootschappelijk handelen die

250 Zie Asser-Maeijer 2, III, nr. 256: 'Verantwoording houdt ook in de verplichting tot
antwoorden, dat wil zeggen tot het verstrekken van de verlangde gegevens'.

251  In de literatuur is het omstreden of een individuele aandeelhouder ter vergadering recht op
inlichtingen heek zie noot 74 van hoofdstuk 2

252 Zie A.L.Mohr, Van maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap,
Gou(la Quint, Deventer, 5° druk (1998), p. 30 e.v. en p. 134 e.v.

253 Zie L.L.M. Prinsen, Rekenplicht en aansprakelijkheid, Over administratie, rekening en
verantwoording (diss.), Uitgaven van het Schoordijk Instituut, in de reeks Center for Company
Law, Tjeenk Willint Zwolle (1995), p 102/103.

254 Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4' druk (2000), p.
154.

119



Hoofdstuk 3

tussen de vennoten over en weer bestaat nauwelijks regelt.255 Toch is dit van
oudsher een vennootschappelijke kemplicht.136 De affectio societas eist vertrou-

wen, loyaliteit en eerlijkheid maar niet zonder enig controlemechanisme.

De verantwoordings- en rekenplicht van de vennoten is in het Ontwerp-Van der
Grinten geregeld in art. 7.13.1.5..

'Een beherend vennoot doet aan ieder van zijn mede-vennoten verant-

woording over de wijze waarop hij zijn taak heeft verricht. Heeft hij bij
de uitvoering van zijn taak ten laste van de vennootschap gelden

uitgegeven  of ten behoeve  van de vennootschap gelden ontvangen,  dan

doet hij daarvan rekening'.

In de memorie van toelichting wordt deze bepaling als volgt toegelicht:

'Artikel 5 volstaat met de vastlegging van de verantwoordingsplicht
van de beherende vennoten tegenover de medevennoten. Dit
onderwerp is in de huidige wetgeving niet geregeld, doch algemeen
wordt de verantwoordingsplicht aanvaard. Gewoonlijk wordt in dit
verband gesproken van rekening en verantwoording. Bij rekening en
verantwoording wordt dikwijls uitsluitend gedacht aan verantwoording
van inkomsten en uitgaven. De verantwoordingsplicht strekt zich
echter verder uit. Hij zal zich ook moeten verantwoorden voor hetgeen

hij heeft nagelaten of minder juist heeft verricht. In artikel 5 wordt
derhalve onderscheiden de algemene verantwoordingsplicht en de
rekenplicht ten aanzien van inkomsten en uitgaven'.

In het systeem van het Ontwerp kan verantwoording van een vennoot in beginsel

te allen tijde worden gevraagd. Bovendien geeft art. 7.13.1.9 lid 2 van het
Ontwerp aan iedere vennoot een permanent recht om de boekhouding en de
overige papieren van de vennootschap in te zien, met dien verstande dat de

vennootschapsovereenkomst anders kan bepalen. Daarnaast moeten de
beherende vennoten ingevolge art. 7.13.1.9. lid 3 jaarlijks een jaarrekening
opmaken. Bij het inrichten van de jaarrekening zijn de beherende vennoten

overigens geheel vrij: er gelden geen vormvoorschriften.

De Duitse GmbH
Sinds 1980 kent het Duitse GmbH een onbeperkt recht van iedere
aandeelhouder op informatie over aangelegenheden die de vennootschap

255 De boekhoud- en administratiepticht is wel  in algemene zin wettelijk geregeld: art  3:158 BW.
256 Zie Asser-Maeijer 5-V, nr. 94.
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betreffen en op inzage in de boekhouding en andere schriftelijke stukken.251 Het
bestuur is verplicht gevraagde informatie of inzage onverwijld te geven.
Achtergrond van de regeling is dat er tussen de vennootschap en haar
aandeelhouders geen geheimen behoren te zijn.25: Ook door een contract tussen
de vennootschap en derden kan het inlichtingen- en inzagerecht niet worden
beperkt. De contracterende derde zal als hoofdregel moeten aanvaarden dat
wetenschap van de vennootschap ook ter kennis komt van de aandeelhouders. In
zoverre heeft de GmbH geen eigen vennootschappelijk belang. Het bestuur mag
de gevraagde informatie of inzage slechts weigeren als gevreesd wordt dat de
aandeelhouder deze zal aanwenden voor 'gesellschaftsfremden Zwecken'
waardoor de vennootschap in niet onbelangrijke mate benadeeld wordt.259 De
weigering van het bestuur behoeft de goedkeuring van de aandeelhouders. Deze
gehele regeling is van dwingend recht.

Naast dit individuele recht op informatie en inzage staat het collectieve recht op
informatie van de aandeelhouders van de GmbH ter toetsing en controle van het
bestuur,260 welke regeling overigens van regelend recht is.261 Voor het opmaken
van de jaarrekening van de GmbH gelden de algemene regels van het Handels-
gesetzbuch aangevuld met enige specifieke vereisten. Voor ons ontwerp is van
belang het bepaalde in § 42 Abs. 3 GmbHG waarin, kort gezegd, wordt voorge-
schreven dat de vennootschap leningen aan en andere vorderingen op aandeel-
houders alsmede verplichtingen jegens aandeelhouders afzonderlijk moet
vermelden op de balans of een toelichting op de balans. Het GmbH-recht kent
aldus een brede verantwoordingsplicht.

De Franse SAS
In de Franse SAS-wet ontbreekt een informatie- en inzagerecht voor individuele
aandeelhouders. De statuten van een SAS kunnen een dergelijk recht wel aan de
aandeelhouders toekennen.262 De SA-regels met betrekking tot het afleggen van
verantwoording in het kader van de jaarrekening gelden in beginsel ook voor de
SAS.263 Zo geldt ook de regel dat de jaarrekening ten behoeve van de

257  § 518 Abs. 1 GmbHG.
258 Vgl. LutterHommelhoff, GmbH-Gesetz kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, K014 14' druk

(1995), § 5la Rn 2, p. 627/628.
259   § 5la Abs. 2 GmbHG.
260  § 46 sub 6 GmbHG.
261  § 45 GmbHG.
262 Editions Francis Lefebvre, Societ6 par actions Simplifite, Regime juridique et fiscal, Editions

Francis  febvre (1994), n° 425.
263 Art. 262-1 alinea 2 Loi n' 94-1 SAS juncto Art 218-235 Loi n° 66-537 sur les sociates

commerciales (LSC).
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aandeelhouders264 moet worden onderzocht door 66n of meer deskundigen,
'commissaires aux comptes' genaamd:65 In aanvulling daarop is vastgelegd dat

deze deskundigen ook de overeenkomsten die het bestuur, direct of indirect, zijn
aangegaan met de 'eigen' SAS moeten onderzoeken.266 Het verslag dat de
commissaires aux comptes opmaken van hun bevindingen wordt overgelegd aan
de aandeelhouders die daarover gezamenlijk besluiten.267

De Amerikaanse (close) corporation
Zeker in vergelijking met het Nederlandse systeem voorziet de MBCA (1984) in
een uitgebreide regeling van het individuele inzage- en informatierecht van
aandeelhouders met betrekking tot -corporate books and records'.268 Onderscheid
moet worden gemaakt naar gelang de aard van de gevraagde informatie.
Aandeelhouders hebben een onbeperkt recht op inzage in certificate/articles of
association, bylaws, besluiten om soortaandelen te creeren, communicatie met
aandeelhouders in de afgelopen 3 jaar met inbegrip van financiele gegevens-
verstrekking de meest recente jaarrekening etc (section 16.02 (a) MBCA
(1984)).269 Hierbij dient te worden bedacht dat het jaarrekeningenrecht zoals wij
dat kenen uit Titel 9 Boek 2 BW in Amerika als zodanig onbekend is. Voor
aanvullende informatie zoals verslagen van bestuursvergaderingen of sub-
commissies daaruit, notulen van aandeelhoudersvergaderingen ouder dan 3 jaar
en gegevens ontleend aan de boekhouding is het vereist dat de verzoeker stelt
dat zijn verzoek wordt gedaan in 6

good faith and for a proper course' waarbij hij
moet aangeven dat de gevraagde informatie in direct verband straat met de
opgegeven 'proper purpose' (section  16.02  (b),(c) MBCA (1984)).270
Verantwoording in het kader van 'financial reports for shareholders' bestaande
uit overlegging van de balans, verlies en winstrekening en een opgave van
wijzigingen   in het eigen vermogen is geregeld in section   16.20   (a)   MBCA
(1984). De financiele gegevens moeten worden onderzocht door een accountant

264 Y. Guyon Droit des Affaires, Droit commercial glneral et Socittes, Economica, Parijs
(1998),  n°  357  en Ripert/Roblot/Germain, Trait6 de Droit commercial-Tome 1, Parijs,   16'
druk (1996) door M. Germain, p. 982/983.

265 Art. 262-1 alinea 2 Loi n° 94-1 SAS dat de SA-regeling terzake van overeenkomstige

toepassing verklaart  Zie ook  Ripert/Roblot/Germain,  Traitd de Droit commercial-Tome  1,
Parijs, 15* druk (1993), n'1345.

266 Art. 262-11 alinea 1 Loi n° 94-1 SAS.
267 Art. 262-11 alinea 2 Loi n° 94-1 SAS.
268  Het gaat hier om een algemene regeling die niet specifiek is toegespitst op close corporations.

Zie section 16.02 MBCA (1984).
269  Robert W. Hamilton Corporations, Black Letter Series, West Publishing Co, St. Paul, Minn

4' druk (1997), p. 539/540 en Robert C. Clark Corporate law, Aspen Law & Business (1986),
p. 96/97.

270  Robert W. Hamilton, Corporations, Black ktter Series, West Publishing Co, St. Paul, Minn
4' druk (1997), p. 540 Um 542 en Robert C. Clark, Corporate law, Aspen Law & Business
(1986), p. 97 t/m 101.
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tenzij deze zijn voorzien van de verklaring dat de gegevens zijn opgemaakt met
inachtneming van sgenerally accepted accounting principles' (GAAP)271
Overigens  is in section  16.20 als vangnet vastgelegd  dat alle corporations  in
enige vorm financiele informatie aan aandeelhouders ter bescllikking moeten
stellen.272 In het belang van close corporations die geen accountantsonderzoek
naar hun jaarrekening laten instellen is deze regeling zodanig geformuleerd dat
op hen niet te zware eisen worden gelegd.

De Nederlan(is-Antilliaanse BV
De Nederlands-Antilliaanse wetgever besteedt in het geheel geen aandacht aan
het individuele inzage- en informatierecht bij de Nederlancis-Antilliaanse BV.
Artikel 26 LBV bepaalt uitsluitend dat aan de algemene vergadering van
aandeelhouders, binnen de bij de landsverordening en de statuten gestelde
grenzen, alle bevoegdheid behoort die niet aan het bestuur of aan anderen is
toegekend. De memorie van toelichting volstaat eenvoudigweg met verwijzing
naar het corresponderende artikel in de NV-wetgeving (art. 79 WvKNA) waar
dit recht ook ontbreekt. Ik wil hier spreken van een omissie. In een moderne
regeling van de besloten vennootschap had een wettelijke regeling van een
individueel inzage- en informatierecht zeker niet mogen ontbreken. Uiteraard
rust op het bestuur van de Nederlands-Antilliaanse BV wel een boekhoudplicht
(art. 41 LBV) en eenjaarrekeningplicht (art. 23 LBV).

De Europese BV
Ook in het voorontwerp van de SPE-verordening vindt het inzage en informatie-
recht geen expliciete regeling. Wel bevatten artikelen 14 en 15 instructies voor
statutenmakers om de interne juridische organisatie, de rechten en taken van de
bestuursorganen en de materiele en immateriale bevoegdheden van aandeel-
houders te beschrijven in de statuten.273

271  Lewis D. Solomon/Alan R. Palmiter, Corporations, Examples and Explanations, Aspen Law
& Business, 3'druk (1999), p.  116.

272 Voor corporations die aandelen hebben uitgegeven welke zijn geregistreerd ingevolge section
12 Securities Exchange Act (1934) gelden echter strengere e. onder andere het jaarlijks
opmaken van financiele rapportages, welke zijn onderworpen aan een accountantsonderzoek

273 Zie article 14 (Organisation de la socitte): 'Le statuts d6terminant l'organisation de la socittd.
Ils fixent notamment les modalitds de ddsignation, les pouvoirs et le mode de fonctionnemant
des organes sociaig ainsi que leurs rapports. Ils prEcisent les conditions de designation du
contrdleur idgal des comptes et sa mission dans les cas et conditions prtvus par la loi
nationale conformdment d la directive 78/660/CEE' en article 15 (Droits et pouvoirs des
associds) '1. Les statuts dtterminent les droits ptamiaires et non pdcuniares affdrents A
chaque cattgorie d'actions. Ceux-ci peuvent ne pas (tre proportionnels & la quotitd de capital
reprdsentte par chaque action. Sont ainsi fixts notament la quote-part des benefices
distribu6s et du boni de liquidation revenant A chaque action; le nombre de voix attribut, pour
les decisions prises collectivement par les associe, a chacune des actions auxquelles un dmit
de vote est attacht. Ce nombre peut varier selon la nature des decisions.
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De Engelse Limited Liability Partnership (LLP)
De Engelse LLP regelt het individuele inzagerecht als default rule:274

'The books and records of the limited liability partnership are to be
made available for inspection at the registered office of the limited
liability partnership or such other place as the members think fit and
every member of the limited liability partnership may when he thinks
fit have access to and inspect and copy any ofthem'.275

Voorts is voorzien in een onderlinge verantwoordingsplicht van vennoten:

'Each member shall render true accounts and full information of all
things affecting the limited liability partnership to any member or his
legal representatives'.276

11    Uittreden uit een persoonsgebonden kapitaalvennootschap

11.1 Inteiding

De geschillenregeling als neergelegd in de artikelen 2:335 tot en met 343 BW is
in de wet opgenomen om in besloten verhoudingen een eind te kunnen maken
aan geschillen tussen aandeelhouder die leiden tot een impasse. De artikelen
2:336 tot en met 341 BW voorzien in de mogelijkheid van een gedwongen
overdracht van aandelen (uitstoting). Een aandeelhouder die door zijn
gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt dat het voortduren
van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden geduld, kan

2. Les statuts daterminent les decisions qui doivent are prises collectivement par les associts.
Ils prdvoient tgalement les formes et conditions requises, notamment quant aux modes de
consultation, aux conditions de quorum et de majorite. Sauf disposition statutaire contraire,
les decisions collectives s'imposent aux dirigeants.
3. Font l'objet d'une decision collective l'arrete des comptes annuels et la repartition des
benefices, la nomination du contrdleur legal des comptes prtvu 8 l'article 14, ainsi que toute
modification des statuts, notamment en matiere d'augmentation, d'amortissement ou de
reduction du capital, de fusion, de scission, et la dissolution. Un ou plusieurs associts
dttenant au moins dix pour cent des droits de vote peuvent, & tout moment, demander une
consultation des associes ayant un droit de vote, dans les conditions prtvues par les statuts.
4. L'associ6 unique exerce les pouvoirs attributes A la collectivitt des associds.
5. Les decisions collectives visdes aux alineas 2 et 3 font l'objet d'un proces-verbal. Les
decisions de l'associa unique sont inscrites sur un procts-verbal ou ttablies par ecrit'

274 Default rules gelden indien in de vennootschapsovereenkomst geen andersluidende regeling is
opgenomen. Wij zouden spreken van regelend recht

275  Part VI 7.7 Limited Liability Partnerships Regulations 2001.
276  Part VI 7.8 Limited Liability Partnerships Regulations 2001.
124



De ongeschiktheid van de BV als rechtsvorm voor eenjoint venture

worden gedwongen zijn aandelen over te dragen aan de aandeelhouders die dat
in rechte vorderen.

Omgekeerd voorziet art. 2:343 BW in een gedwongen overname van aandelen
(uittreding). De aandeelhouder die door gedragingen van 66n of meer mede-
aandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen wordt geschaad dat het
voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan
worden gevergi kan van die mede-aandeelhouders in rechte vorderen dat zij
zijn aandelen overnemen. Voor joint venture-partners zijn deze mogelijkheden
tot uitstoting of uittreding van weinig praktisch belang. Zij zullen deze kwesties
uitdrukketijk willen regelen in de joint venture-overeenkomst Ik besprak dit
reeds bij de analyse van de joint venture-overeenkomst in hoofdstuk 2. De wet
laat hier toe ook ruimte: 'indien de statuten of een overeenkomst een regeling
bevatten voor de oplossing van geschillen tussen aandeelhouders, zijn de eisers
niet ontvankelijk in hun vordering, tenzij gebleken is dat die regeling niet kan
worden toegepast'.
Het enqu6terecht als neergelegd in de artikelen 2:345 tot en met 359 kan worden
ingezet wanneer er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen. In
het algemeen zullen de joint venture-partners echter elkaar niet graag via de
rechter aanspreken op verschil van inzicht in beleidsaangelegenheden, te meer
nu zij dat beleid gezamentijk gestalte hebben gegeven. Toch blijkt in sommige
gevallen de gang naar de Ondernemerskamer te worden gemaakt. Een recent
voorbeeld zijn de verwikkelingen in de zaak Cromwild/Versatel.277 Het betrof in
casu overigens geen dispuut tussen partners in een 50/50 joint venture, maar een
geval waarin een minderheidsaandeelhouder in Versatel van mening was dat het
besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot emissie van
aandelen en warrants in strijd was met hetgeen terzake was overeengekomen.

Geschillenregelingen die in dit kader van de joint venture-overeenkomst worden
ontworpen zijn -zo bleek- gestoeld op de gedachte dat uittreding uiteindelijk de
enige uitweg is. Uitgaande van de continurteit van de joint venture-onderneming
en de redelijke behartiging van de belangen van zowel de uittredende als de
overblijvende partner zijn er eigenlijk maar twee mogelijkheden: de positie van
de beknelde partner wordt overgenomen hetzij  door 66n of meer van de overige
partners hetzij, in uitzonderingsgevallen, door een derde. De moeilijkheid bij het
opstellen van dergelijke exitregelingen is wel dat bij de aanvang van de joint
venture niet te voorzien is of zich diepgaande verschillen van inzicht zullen
voordoen en welke partner dat dan zal betreffen. Daarom wordt meestal gekozen
voor een gedwongen overname van aandelen. Onder zorgvuldig geformuleerde
omstandigheden en voorwaarden kunnen partners overname van hun positie

277 Hof Amsterdam  (OK)  20  mei   1999,  JOR  2000, 72 (Cromwild/Versatel)  nint  Blanco
Fernandez
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bewerkstelligen. Ten aanzien van het aandeel in de joint venture-vennootschap
komt dit neer op een statutaire afnameverplichting door mede-aandeelhouders.
Het is echter betwist of het mogelijk is een dergelijke verplichting in de statuten

van de BV op te nemen.278

De waardering van het aandeel bij overdracht is een gecompliceerd onderwerp.
Ingevolge artikel 2:195 lid 6 BW die een aanbiedingsblokkering zodanig te
worden opgesteld dat de overdragende aandeelhouder recht heeft op een prijs
voor de aangeboden aandelen gelijk aan de werkelijke waarde, vastgesteld door
66n of meer onafhankelijke deskundigen. Aangeboden aandelen moeten
bovendien, in beginsel, tegen contante betaling worden afgenomen (art. 2:195
lid 5 BW). Met deze regels beoogt de wetgever de redelijke belangen van een
verkopende aandeelhouder-belegger in een vennootschap met een gespreid
aandelenbezit te beschermen. Zij zijn geschreven voor de aandeelhouder in een
klassieke kapitaalvennootschap. Joint venture-partners zullen echter zelf de
waarde van hun participatie willen bepalen. Zij weten immers zelf het beste wat
de waarde is van hun gezamenlijke onderneming en kennen alle factoren die
daarbij een rol spelen, zoals de waarde van de know how en technologie die zij
in de joint venture samen hebben samengebracht, de (potentiele) afnemers die er

zijn voor de producten of diensten van de joint venture en het strategische
belang van de joint venture. Soms kiezen de partners er zelf voor om aan het
uittreden -indien dit kort na het aangaan van de joint venture plaatsvindt- een
boete te verbinden door bijvoorbeeld goodwill slechts gedeeltelijk in de
waardering op te nemen.
Deze methoden van waardering druisen in tegen de ratio van het wettelijke
voorschrift inzake de prijsvaststelling door deskundigen. De ratio is immers dat
deze prijsvaststelling objectief geschiedt, op basis  van de werkelijke waarde van
het aandeel. Er is geen reden dat de wet hier dwingende regels oplegt aan de
partners in een joint venture. Voor deze inbreuk op de partnerautonomie
ontbreekt mijns inziens goede grond.

11.2    Interne en externe rechtsvergelijking

De Nederlandse personenvennootschap
De wet gaat er vanuit gaat dat het uittreden van een vennoot het einde van een

personenvennootschap betekent. Opzegging dood, curatele, faillissement of
schuldsanering heeft volgens artike17A:1683 sub 3° en 4° BW immers
ontbinding van de vennootschap tot gevolg. Deze regel is niet van dwingend
recht zodat anders kan worden overeengekomen.

278 Zie G.J.C. Rensen, Statutaire aanbiedings- en overnameverplichtingen van aandeelhouders,
Ondernemingsrecht 2001-16, p. 484 t/m 489 en de aldaar genoemde literatuur.
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Hoewel de personenvennootschap dus volgens de wetgever in beginsel een
persoonsgebonden karakter heeft op grond waarvan het uittreden van een
vennoot in beginsel het einde betekent van de personenvennootschap, is de
rechtspraktijk gericht op het laten voortbestaan van de onderneming van de
personenvennootschap. Voortzettingsbedingen 79 die bewerkstelligen dat
ondanks uittreden of wisseling van vennoten vennootschap en onderneming
blijven voortduren, zijn usance geworden.
Hoewel de memorie van toelichting2w bij het Ontwerp-Van der Grinten aangeeft
aansluiting te zoeken bij de bestaande rechtspraktijk, bepaalt artikel 7.13.1.12
als regel van regelend rechet dat de vennootschap, onder meer, wordt
ontbonden door de opzegging van een vennoot, de dood van een vennoot of het
faillissement of onbekwaam worden van een vennooL Het had hier toch voor de
hand gelegen om de voortzetting van de vennootschap ingeval van uittreding tot
hoofdregel te verheffen.282
Voorts zijn prijsbepalingsvoorschrillen met betrekking tot vennootschaps-
aandelen vreemd aan het personenvennootschapsrechL

De Duitse GmbH
De wettelijke regeling betreffende het uittreden van Gesellschafter uit een
GmbH kenmerkt zich door regelingsvrijheid.283 Wettelijke voorschriften over de
wijze waarop prijsvaststelling bij overdracht van Geschaftsanteile dient plaats te
vinden ontbreken geheel.

De Franse SAS
Wat de waardering van aandelen bij uittreden betreft geeft Art 262-19 Loi n° 94-
1 SAS verschillende mogelijkheden. Allereerst kunnen de statuten voorschrijven
op welke wijze de waardering dient te geschieden. Daarnaast is het mogelijk dat
partijen daarover een overeenkomst sluiten. Ten slotte, doch alleen indien niet
gekozen is voor de hiervoor genoemde alternatieven, komt vaststelling door een
deskundige ingevolge Art 1843-4 Code civil aan de orde.

279 In gan=luiting op voortzettingsbedingen worden veelal ook overnemings- en verblijvings-
bedingen opgenomen die crop gericht zijn dat de personenvennootschap de beschikking over
het ingebrachte vermogen blijft behouden. Immers zonder dit vermogen zal de vennootschap
haar doel niet kunnen realiseren.

280 Pagina. 1103.
281 Zie artikel 7.13.1.15 Ontwerp-Van der Grinten.
282 Zie Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4' druk (2000),

p. 192.

283 LutterHommelhoff GmbH-Gesetz kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, K014 14* druk
(1995),§ 15. H.P. Westermann. Vertrsge im deutschen Unternehmensrecht in: Ondernemings-
rechtelijke contracten, Verslag van een congres gehouden  op  8  en 9 maart 1991, IVO-reeks nr.
14, Kluwer, Deventer (1991) p. 55/56.
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De Amerikaanse (close) corporation
In deadlock situatie wordt in de Amerikaanse vennootschapspraktijk vaak
teruggevallen op buy-sell clausulesz" met een verplicht karakter. Zoals gezegd

zijn deze ingevolge section 6.27 (d) MBCA (1984) in beginsel geldig. Er wordt
vanuit gegaan dat indien er onoverbrugbare tegenstellingen rijzen tussen gelijk-
waardige aandeelhouders die tevens het bestuur uitmaken van een corporation er
eigentijk maar 66n adequate oplossing is: uitkoop van de 66n door de ander. In
de Amerikaanse praktijk zijn voorts clausules ontwikkeld die het
prijsprobleemm oplossen door iedere aandeelhouder het recht te geven een prijs
te bepalen waarvoor hij bereid is zijn aandelen te verkopen dn bereid is de
aandelen van de andere aandeelhouder(s) te kopen, zulks ter keuze van die
andere aandeelhoude«s) (Russian roulette). Een variant hierop is de
zogenaamde Texas shoot-out clause, die hierin bestaat dat iedere aandeelhouder
het recht wordt gegeven een bod uit te brengen op de aandelen van de andere

aandeelhoude«s); degene tot wie het bod is gericht heeft dan de keuze, hetzij
diens aandelen voor de genoemde prijs aan de bieder te verkopen, hetzij aan te
geven dat hij een bod wenst uit te brengen op de aandelen van de
oorspronkelijke bieder voor een hoger bedrag dan het oorspronkelijke bod.
Indien blijkt dat de oorspronkelijke bieder en degene tot wie het oorspronkelijke
bod was gericht beiden de wens hebben om de ander uit te kopen hebben zij
beiden het recht een verzegeld bod te doen op de aandelen van de ander. Degene
die het hoogst biedt is dan gehouden tot afname. Dit biedsysteem kan worden
uitgebreid tot een veilingsysteem waarbij de bieders de prijs die zij per aandeel
wensen te betalen kunnen verhogen ter overbieding van elkaar. Een en ander
kwam reeds ter sprake bij de analyse van de joint venture-overeenkomst
Het staat de aandeelhouders vrij om elk gewenst mechanisme ter bepaling van
de prijs overeen te komen. Indien de aandeelhouders zulks prefereren kan
derhalve, in plaats van shoot-out clauses, ook worden gekozen voor bepaling
van de overdrachtprijs op grond van een formule, waardering door een
deskundige of een 'best offer' methode.za

De Nederlands-Antilliaanse BV
Wettelijke regelingen over de wijze waarop de prijsvaststelling bij overdracht
van aandelen in een Nederlands-Antilliaanse BV plaatsvindt, ontbreken. Indien
een partner uittreedt uit een Nederlands Antilliaanse joint venture-BV uittreedt,
is er ook geen verplichting om de koopprijs in zijn geheel in contanten te

284  Zie voor een algemene inleiding over aandachtspunten bij buy-sell clausules: J. Rabkin & M.
Johnson, current legal forms with tax analyses, Forms 15-1501 (1984).

285 Verschillende metho(len van prijsbepaling worden belicht door C.Rohrlich, Organiiing
corporate and other business enterprises, 5e druk (1983) §2.27.

286 De prijs die een bona fide derde-koper bercid is te betalen is bij deze methode maatgevend.
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voldoen. Betaling in termijnen, eventueel zelfs zodanig dat betaling afhankelijk
wordt gesteld van de winstgevendheid van de joint venture in de toekomst, is
mogelijk. De wet werpt hiertegen geen enkele barriEre op.

De Europese BV
Het voorontwerp kent geen inhoudelijke voorschriften over de wijze waarop de
prijs van de aandelen moet worden bepaald ingeval van uittreding.

12 Conclusie

De invoering van een nieuwe rechtsvorm voor besloten verhoudingen, zoals
joint ventures, is ten zeerste gewenst en mijns inziens eigenlijk onontkoombaar.
Joint ventures zijn een steeds belangrijker wordend onderdeel van het
internationale bedrijfsleven. Efficiente wetgeving die in de pas blijft lopen met
de wetgeving van onze belangrijkste internationale handelspartners is van het
grootste belang voor het Nederlandse ondernemersklimaat. De rechtsverge-
lijking die in dit hoofdstuk aan de orde is geweest heeft mij gesterkt in deze
overtuiging.

Het zou in mijn ogen een tussenvorm moeten zijn tussen de zuiver contractuele
personenvennootschappen en de institutionele NV en BV, waarbij het mogelijk
is regels uit joint venture- en aandeelhoudersovereenkomsten te transformeren  in
statutaire regels. Uitleg van onduidelijke intern-organisatorische statutaire regels
naar subjectieve maatstaven wordt bij deze vennootschapsvorm een min of meer
'natuurlijk' gegeven aangezien partijafspraken nog duidelijker doorklinken in de
statuten waardoor het onderscheid tussen overeenkomst en statuten verder ver-
vaagt.187 De statuten krijgen dan deels een contractueel karakter. De contouren
van deze nieuwe rechtsvorm zal ik schetsen in het volgende hoofdstuk.

287 Pitto/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint 4' druk (2000), p. 67
t/m 69 en P. van Schilfgaarde, De ontwikkeling van de rechtspersoon in het privaatrecht,
NJV-preadviezen, NJB 2000/afl. 22, p. 1095/1096. In soortgelijke zin: WJ. Slagter, De ideale
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vennootschap en de werkelijke vennootschap, in: A-T-D, Opstellen aangeboden aan Prof. mr.
P. van Schilfgaarde, Kluwer, Deventer (2000), p. 414.
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De schets van een nieuwe rechtsvorm: de joint venture-
vennootschap

1        Behoefte aan een nieuwe rechtsvorm voor de joint venture

Het voorgaande heeft mij tot de conclusie geleid dat de BV-vorm eigenlijk niet
geschikt is als rechtsvorm voor een joint venture. Op vele punten staat de
dwingendrechtelijke regeling van de BV op (te) gespannen voet met de
wezenlijk contractuele samenwerking tussen de partners. Het gevolg is een zeer
kunstmatige, inefficiente en nodeloos ingewikkelde splitsing van het statuut van
de joint venture over de statuten van de BV en de overeenkomst van samen-
werking tussen de partners. De Hoge Raad bleek weliswaar bereid om die
spanning in sommige aan hem ter beoordeling voorgelegde gevallen, zoals de
Bootlieden-casus, te verminderen of op te heffen, maar de onzekerheid blijft
voor vele van de hiervoor besproken vragen voortbestaan. Vereenvoudiging en
meer zekerheid voor de praktijk kan worden bereikt door een afzonderlijke
regeling voor de joint venture-vennootschap. Ik ben mij ervan bewust dat ook
voor andere persoonsgebonden samenwerkingen waarvoor de BV-vorm wordt
gekozen zich in belangrijke mate dezelfde problemen voordoen. Dit gegeven
zou aanleiding kunnen zijn om over de gehele linie een versoepeling van ons
BV-recht voor te stellen. Door anderen is daarvoor ook gepleit. In deze studie
heb ik mij echter beperkt tot de problematiek van met name de 50/50 joint
venture in de rechtsvorm van een BV. Daarom wit ik -zoals de Franse wetgever
deed bij de invoering van de wettelijke regeling van de Socitte par actions
simplifide- mijn voorstellen voor een nieuwe rechtsvorm voor de joint venture
ook tot deze specifieke samenwerkingsvorm beperken.

De eerste vraag die wij dan hebben te beantwoorden is die naar de plaats van de
regeling. Men zou kunnen denken aan een afzonderlijke wet, maar ik zou in het
huidige stelsel van rechtsvormen willen aansluiten bij de opzet van Boek 2 BW
en de nieuwe rechtsvorm willen regelen in een afzonderlijke afdeling van Titel
5. De beoogde versoepeling van regels kan vorm worden gegeven door aan te
geven van welke van de hoofdregels van de huidige tekst van Titel 2.5 BW kan
worden afgeweken en op welke manier dat kan geschieden. Voorop staat aldus
dat de JVV rechtspersoon en tevens een kapitaalvennootschap is, zij het dat uit
de nieuwe regeling blijkt dat deze een persoonsgebonden karakter heeft.

Wezenlijk is dat de wet mimte laat om  -in de statuten zelf- uitdrukking te geven

131



Hoofdstuk 4

aan die bijzondere aard door in de statuten regels op te (kunnen) nemen van min
of meer contractuele aard. De JVV sluit daarmede aan op het voortschrijdend
inzicht in het vennootschapsrecht, nu immers -naar het zich laat aanzien-

omgekeerd het nieuwe personenvennootschapsrecht ook de ruimte gaat laten om
een 'contractuele' vennootschap als rechtspersoon op te zetten.
Heeft een deel van de hierna voorgestelde regels de bedoeling om afwijking
mogelijk te maken van de algemene regels voor de BV, bijzondere aandacht

behoeft dan nog de werking van de algemene bepalingen van Boek 2. Zo geeft
artikel 2:8 BW uiting aan de 'rechtspersonenrechtelijke' redelijkheid en billijk-
heid, maar de ruimte die partners in een JVV zouden dienen te bezitten heeft
tevens een verbintenisrechtelijke dan wel contractuele inhoud waarop het
bepaalde in artikel 6:2 respectievelijk 6:248 van toepassing is. Hoewel de
taakopdracht van de bestuurder van een BV duidelijk anders is ingekleurd dan
de taakopdracht van een bestuurder van een JVV (bij de laatste ligt de nadruk

meer op de uitvoering van beleid dan op het bepalen van beleid) kan artikel 2:9
BW zijn gelding behouden.  Voor de vraag of een bestuurder zijn taak behoorlijk
heeft vervuld moet dan wel worden teruggevallen op de invulling die statuten
van de JVV geven aan de taakopdracht van de bestuurder. De artikelen 13 tot en
met 16 lijken niet zonder meer te passen in joint venture-verhoudingen, nu zij
immers berusten op een dwingendrechtelijke bevoegdheidsverdeling en op het
beginsel dat vennootschappelijke besluitvorming geschiedt bij meerderheid van
stemmen. Ook de regels inzake beeindiging, ontbinding en vereffening dienen te
worden bezien op mogelijke spanning met de ruimte die joint venture-partners te
dier zake wensen in hun samenwerking. En, last but not least, de werking van
art. 2:25 BW dient ten aanzien van de JVV te worden beperkt aangezien de

wettelijke regeling van de intern-organisatorische opzet van de JVV het karakter
heeft van regelend recht.

Gelet op het belang van nauwkeurige afspraken in een joint venture waarin in
een particle samenwerking vorm wordt gegeven en als zodanig een bijzondere
'fusie'-overeenkomst behelst, is mijn uitgangspunt dat de partners zich daarop
met de daarbij behorende zorgvuldigheid zullen voorbereiden en zich terdege
zulten vergewissen van de wijze waarop zij die samenwerking gestalte willen
geven. Zij zullen zich daartoe in de onderhandelingsfase en bij de uitwerking
van hun joint venture laten bijstaan door deskundigen. Daarbij sluit aan mijn
voorstel om de oprichting van een JVV te doen geschieden bij notariele akte.
De Franse regeling van de SAS kende aanvankelijk een beperking wat betreft de

oprichters aangezien slechts 'socidtds' met een kapitaal van tenminste FF
1.500.000 een SAS kunnen oprichten. Deze beperking is inmiddels afgeschaft
bij Loi 99-587 van  12 juli  1999. Mijn voorstel  is om als eis te stellen dat slechts
rechtspersonen oprichter en aandeelhouder kunnen zijn van een JVV. Dit sluit
aan bij de praktijk. Bijzondere kapitaaleisen lijken mij niet wenselijk nu niet
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goed valt in te zien waarom de oprichtingsvereisten in dit opzicht voor een JVV
rwaarder zouden moeten zijn dan voor een BV. Bovendien doet zich de vraag
voor of de JVV uitsluitend bedrij fsactiviteiten kan uitoefenen. Nu wij in Neder-
land al gewend zijn dat de NV- en BV-vorm wordt gebruikt voor de uitoefening
van beroepsactiviteiten is er geen aanleiding voor nadere wettelijke eisen terzake
van de activiteiten. Een JVV kan dus ook worden gebruikt voor een samen-
werking tussen beroepsorganisaties.

2 Verhouding tussen de oprichtingsakte en statuten; uitleg van statuten

Het zou wenselijk zijn om onderscheid te maken tussen de openbare akte van
oprichting en de niet-openbare statuten' hoewel zulks in strijd is met artikel 2 lid
1 sub a van de Eerste EU-richtlijn. Om de zuiverheid van de gedach-tenexercitie
niet aan te tasten neem ik bewust afstand van het daarin neergelegde gebod tot
openbaarmaking van oprichtingsakte dn statuten. Voor het onderscheid tussen de
akte van oprichting en de statuten zou ik willen aansluiten bij het Amerikaanse
recht op de corporation. Naar Amerikaans recht wordt gemaakt tussen de akte
van oprichting, gewoonlijk aangeduid als 'articles of incorporation' en de
'bylaws'.
In de articles of incorporation worden de verklaringen van de oprichte«s)
neergelegd inhoudende dat hij/zij een corporation wensen op te richten. Vervol-
gens dient de corporation geregistreerd te worden bij de Secretary of State.
Daarnaast moet veelal nog worden voldaan aan diverse andere registratie- en
publicatievoorschriften. De corporation ontstaat in de regel op het moment dat
aan alle registratie- en publicatievoorschriften is voldaan.
De articles of incorporation moeten in het algemeen de volgende bepalingen
bevatten:
a.       de naam van de corporation;
b.        de duur waarvoor de corporation is aangegaan;
c.       de doelomschrijving;
d.       het aantal aandelen dat kan worden uitgegeven en de (voorkeurs-)rechten

die daaraan zijn verbonden;
e.        het kantooradres (registered office) van de corporation en de naam van de

aldaar gevestigde agent (registered agent);
f      het aantal directors en de namen en adressen van de leden van de eerste

board of directors;
g.       de namen en adressen van elke oprichter.

1      Zie hoofdstuk 3 onderdeel 4 van deze studie.
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Ten aanzien van de intern-organisatorische regels die de corporation beheersen

is er keuzevrijheid. Zij kunnen hetzij in de articles of incorporation hetzij in de
bylaws worden opgenomen. Doorgaans wordt echter het merendeel van de
intern-organisatorische regels van de corporation in de bylaws opgenomen. De
bylaws hebben een contractueel karakter: het is de weerspiegeling van de
organisatie-overeenkomst die de verhouding tussen de corporation, de officers,
directors en aandeelhouders regelt alsmede de rechtsverhouding tussen de
aandeelhouders onderling. De bylaws worden doorgaans niet gepubliceerd. In
tegenstelling tot de articles of incorporation zijn de bylaws dus niet openbaar.

De wet zou moeten bepalen dat in de akte van oprichting van de JVV tenminste
de volgende onderwerpen en verklaringen worden opgenomen:
1.        de verklaringen van de oprichters dat zij een JVV wensen op te richten;
2.     de regels die de identiteit van de vennootschap bepalen, te weten naam,

zetel, doel en rechtsvorm;
3.         de  kapitaalstructuur, te weten de omvang  van  het  bij de oprichting

geplaatste en gestorte kapitaal, onderverdeeld naar soort aandelen en met

vermelding van de nemers van deze aandelen;
4.        de regels volgens welke de vennootschap jegens derden wordt vertegen-

woordigd en aan wie de bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekomt;
5.     de identiteit van de eerste bestuurders en, eventueel, de eerste commis-

sarissen van de vennootschap;
6.      mededeling dat op het ontwerp van de akte van oprichting de verklaring

van geen bezwaar is verleend.

De oprichting van de JVV is mitsdien onderworpen aan preventief toezicht
vanwege het Ministerie van Justitie (antecedentenonderzoek). Er is -in het
geldende stelsel- geen goede grond om daarvan voor een JVV afte wijken.

De in de oprichtingsakte opgenomen regelingen dienen objectief te worden
uitgelegd: De overige (intern-)organisatorische regels kunnen in de statuten
worden opgenomen. Deze statuten hebben in belangrijke mate een contractueel
karakter. Voor statutaire regelingen is de subjectieve uitlegmethode
aangewezen: het gaat erom om de bedoelingen van oprichters-aandeelhouders te
reconstrueren;. Dit alles sluit geheel aan op de thans reeds vigerende benadering
van de 'onderlinge regeling tot samenwerking'.

2       Zie p. 63/64 van deze stu(lie.
3      Zie p. 64 t/m 68 van deze studie.
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Ook voor de statuten geldt het vormvoorschrift van de notariele akte. Zij behoe-
ven echter niet te worden gedeponeerd bij het Handelsregister en dat betekent
dat ook art. 2180 BW in zijn werking dienovereenkomstig wordt beperkt.

3       De definitie van de JVV

Dejinitie

De JVV is een rechtspersoon met twee of meer op naam gestelde
aandelen. Aandelen aan toonder kunnen niet warden uitgegeven.
De vennootschap wordt door twee  of meer rechtspersonen  opgericht
bij notariele akte op het ontwerp waarvan Onze Minister van Justitie

een verklaring heeft verleend dat hem van geen ben*aren gebleken is.
Aandeelhouders en bestuurders zijn niet aansprakelijk voor hetgeen in
naam van de vennootschap wordt verricht, voorzover het tegendeel
niet uit de wet blijkt.
De statuten kwinen bepalen dat er verschillende soorten aandelen zijn.
Aandelen zonder nominale waarde kunnen niet warden uitgegeven.

Toelichting

De vormgeving van het kapitaal van de JVV vertoont verwantschap met het
'kai)itaal' zoals dat bij een VOF. of een andere personenvennootschap wordt
aangetroffen. Bij de JVV speelt immers de persoonlijke hoedanigheid en des-
kundigheid van iedere aandeelhouder een belangrijker rot dan diens kapitaal-
inbreng. Vanuit deze'intuitu personae'-benadering ligt het dan ook in de rede om
de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de deelneming in het kapitaal
van de JVV als 66n geheel op te vatten en te structureren, zoals ook het geval is
bij de Duitse GmbH: Niet wordt echter losgelaten de ook voor kapitaalvennoot-
schappen geldende hoofdregel dat aandeelhouders en bestuurder in beginsel niet
aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. Dit is ook niet nodig,
aangezien in mijn opzet de JVV een stelsel van vermogensbescherming zal
kennen en haar financiele inrichting voor derden kenbaar zal zijn: In beginsel
wil ik daarvoor aansluiten bij het kapitaalbeschermingsrecht van de Tweede EU-
richtlijn dat de Nederlandse wetgever onverplicht heeft uitgebreid tot de BV.
Hoewel ik het van harte eens ben met degenen die, op grond van de
ineffectiviteit van de vigerende regels, pleiten voor deregulering van het
kapitaalbeschermingsrecht in het algemeen, is er mijns inziens geen goede grond

4       Zie p. 77 van deze studie.

5      Zie p. 69 van deze studie.
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om ten aanzien van de JVV in het geldende stelsel voor een fundamenteel
andere aanpak te kiezen dan voor de BV en NV geldt. Dat is ook de reden
waarom niet gekozen is voor 'no par' shares. Dit betekent onder meer dat de
JVV een minimumkapitaalregeling zal kennen. De regel van art. 2:191 BW b lid
1 tweede volzin ('een recht op het verrichten van werk of diensten kan niet
worden ingebracht') geldt echter niet voor de JVV. In het feit dat 'arbeid' -in
ruime zin opgevat- zodat ook productiekracht daaronder is te begrijpen- kan
worden ingebracht, wordt het persoonsgebonden karakter van de JVV
benadrukt. Indien deze 'arbeid' naar economische maatstaven kan worden

gewaardeerd is inbreng ter volstorting van het aandeel ook mogelijk. In zoverre
wordt dus afgeweken van de Tweede EU-richtlijn.

Het vermogen van de JVV behoort uitsluitend aan haarzelf toe. Dit vermogen

fungeert tevens als verhaalsobject voor crediteuren. Van een gemeenschappelijk
vermogen waartoe aandeelhouders rechtstreeks als deelgenoten gerechtigd zijn
in  de  zin van Titel  3.7  BW  is  dus geen sprake.

Het aandeel in de JVV geeft de houder daarvan, ongeacht de omvang van de
inbreng en ongeacht de nominale waarde van het aandeel, recht op het
uitbrengen van 66n stem, tenzij de statuten anders bepalen: Wederom is de
intuitus personae de grondslag voor dit voorschrift van regelend recht. Dit heeft

ook gevolgen voor de wijze van besluitvorming en verdeling van bevoegdheden.

4 Loyaliteitsverplichtingen

1.  De statuten Inomen zowel de onderlinge rechtsbetrekkingen

tussen de aandeelhouders als hun gezamenlijke en
individuele rechtsbetrekkingen tot de vennootschap nader
vastleggen.

2.  Iedere aandeelhouder is, voorzover de statuten niet anders
bepalen, verplicht het doel van de JW te bevorderen.

3.   De  statuten kunnen  bepalen dat  het  een aandeelhouder niet
is toegestaan voor eigen rekening op het werkterrein van de
JI/1/ activiteiten te ontplooien die concurreren met de
activiteiten van de JVI/.

6      Zie hoofdstuk 3 onderdeel 8.2 van deze studie.
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Toelichting

Voor het welslagen van de joint venture is het van groot belang dat de partners
zich loyaal zullen inzetten bij het realiseren van de doelen die zij elkaar in het
kader van hun gemeenschappelijke onderneming hebben gesteld. Zij
onderwerpen elkaar, zo constateerde ik al eerder, aan een strevingsplicht tot
doelbevordering'. In spiegelbeeld is de JV / afhankelijk van de persoonlijke

bijdrage, loyaliteit en inzet van de partners. Hiermee hangt samen het feit dat de
winst- en liquidatierechten doorgaans zijn gerelateerd aan de ingebrachte en
gezamenlijk ingebrachte en opgebouwde goodwill. Partners dienen zich in
beginsel te onthouden van handelingen en gedragingen die strijdig zijn met hun
strevingsplicht of schadelijk kunnen werken bij het realiseren van de
gemeenschappelijke doelstellingen die zij zich in het kader van hun
vennootschappelijke samenwerking hebben gesteld. Een daartoe strekkende

bepaling kan ook in de statuten worden opgenomen. Het prototype van een
dergelijke onthoudingsplicht is het concurrentieverbod binnen het werkterrein
van de joint venture. Andere onthoudingsverplichtingen die reeds bij de analyse
van de joint venture-overeenkomst ter sprake kwamen zijn het verbod om
clienten ofwerknemers van de JVV te 'stelen'.
Dit alles betreft basisafspraken aangaande de vennootschappelijke
samenwerking die mijns inziens statutaire regeling behoeven:

5 Joint control en vertegenwoordiging

1.   De    statuten   bepalen   de   wijze   waarop   de   JVF   wordt
bestuurd.

2. Degenen die daartoe in de statuten worden aangewezen
vertegenwoordigen de vennootschap. Deze bevoegdheid tot
vertegenwoordiging is onbeperkt en onvoorwaardelijk.

Toelichting

De JVV wordt door de samenwerkende partners aangegaan met het oog op
elkaars deskundigheid op het terrein waarop de joint venture zich richt. Uit de
samenwerkingsplicht die de partners zijn aangegaan vloeit ook voort de plicht
om leiding te geven aan de joint venture: Bovendien beschikken de
samenwerkende partners over de kennis, ervaring en middelen (in materiele en

7      Zie hoofdstuk 3 onderdeel 6.1 van deze studie.
8       Zie hoofdstuk 3 onderdeel 6.2 van deze studie.

9      Zie p. 94 van deze studie.
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immateriele zin) die noodzakelijk zijn om de gemeenschappelijke doelstelling te
verwezenlijken. De partners zijn de eigenlijke ondernemers, althans in de zin dat
zij uiteindelijk de strategie bepalen en op de uitvoering daarvan. Dat zijn zij ook
veelal jegens hun eigen onderneming (en de aandeelhouders daarvan) verplicht.
Het beginsel van de bestuursautonomie past hier niet': Bij de JVV heeft de
AVA juist wel de 'hoogste' macht. Elke partner zal zelf bestuurder willen zijn,
althans in het bestuur vertegenwoordigd willen zijn. Deze en dergelijke
regelingen kunnen zonder verdere omhaal in de statuten van de JV\/ worden
vastgelegd". Een (statutair) concreet instructierecht is toegestaan. Het is zelfs
mogelijk om te bepalen dat de aandeelhouders als zodanig met het bestuur zijn
belast zodat een separaat bestuursorgaan achterwege kan blijven,2. Voor het
vraagstuk van de externe aansprakelijkheid verwijs ik naar onderdeel 10 van dit
hoofdstuk. Naar Frans voorbeeld (Art. 262-6 Loi 94-1 SAS) wordt derhalve de
invulling van de bestuursstructuur geheel aan de statuten overgelaten. Wel
veronderstelt mijn voorstel dat de statuten steeds 6dn of meer personen
aanwijzen die de JVV vertegenwoordigen.

6     Stemrecht en besluitvorming

1.   Voorzover   de   statuten   niet   anders   bepalen,   geeft   ieder
aandeel recht op het uitbrengen van iin stem ten aanzien
van alle onderwerpen

2. Voorzover de statuten niet anders bepalen worden alle
besluiten genomen met algemene stemmen.

3. De statuten bepalen de wijze waarop, de voorwaarden
waaronder en de vorm waarin aandeelhoudersbesluiten tot
stand komen.

Toelichting

De basisidee van de JVV-regeling is dat in het bijzonder AVA-besluiten worden
genomen met algemene stemmen. In overeenstemming met de persoons-
gebonden, contractuele, grondslag van de vennootschappelijke samenwerking
zullen de aandeelhouders in beginsel alle belangrijke beslissingen bij
unanimiteit'  willen nemen. Aan enige dwingendrechtelijke bepaling op dit
gebied hebben zij geen behoefte.

10    Zie p. 94/95 van deze studie.
11    Zie p. 96 van deze studie.
12 Zie hoofdstuk 3 onderdeel 7.4 van deze studie.
13 Zie hoofdstuk 3 onderdeel 8 van deze studie.
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De statuten van de JVV kunnen bepalen welke bestissingen moeten worden

genomen door de aandeelhouders. Men denke hier aan kembesluiten als
benoeming en ontslag van bestuurders, bepaling van de bestuursbevoegdheid,
vaststelling jaarrekening ontbinding fusie, splitsing omzetting etc. Aan een
strenge dwingendrechtelijke bevoegdheidsverdeling tussen aandeelhouders- en

bestuursbevoegdheden is minder behoefte, omdat binnen de joint venture geen
scherpe scheiding wordt gemaakt tussen kapitaal en leiding. De wijze waarop en
de vorm waarin de aandeelhouders van een JVV worden geraadpleegd is in mijn
voorstel volledig overgelaten aan de statuten, dus aan de partners.
Besluitvorming door aandeelhouders kan derhalve plaatsvinden in vergadering
buiten vergadering of geheel 'virtueel', bijvoorbeeld via telefoon- of video-
conference,4. Tenslotte kunnen de statuten van de JVV zelf bepalen aan welke
voorwaarden moet zijn voldaan wil sprake zijn van geldige besluitvorming door
aandeelhouders. Het betekent dat wordt afgeweken, althans kan worden

afgeweken van de regels van de art. 2:15 en 16 juncto 2:230 en 238 BW.

7 Winstdifferentiatie

1.    Voorzover   de   statuten  niet  anders   bepalen,   komt   de  winst
aan de aandeelhouders ten goede.

2 Voorzover de statuten niet anders bepalen geeft ieder
aandeel bij iedere uitkering recht op een gelijk bedrag. De
statuten kunnen de verdeling van de uitkeringen geheel of
gedeeltelijk overlaten aan een daartoe bij of krachtens de
statuten aangewezen orgaan.

Toelichting

Bij de bespreking van de joint venture-overeenkomst kwam reeds ter sprake dat
winstverdeling in joint venture-verhoudingen lang niet altijd uitsluitend
plaatsvindt op het niveau van de vennootschap". Indirect, via het afsluiten van
management- of serviceovereenkomsten vindt als het ware een 'vooruitdeling' op
de winst plaats. De JVV boekt de uitgekeerde fees in de regel als kosten. Tegen
deze achtergrond is in het mijn voorstel dat de statuten de winstverdeling
overlaten aan een daartoe aangewezen orgaan, zelfs een orgaan van eigen
vinding (bijvoorbeeld een policy committee) teneinde de winstverdeling van de
aandeelhouders nauwkeurig op elkaar af te stemmen, rekening houdende met
genoemde 'vooruitdelingen' op de winst. Voorts kunnen de statuten in vrijheid

14    Zie p.  108 (met name noot 210) van deze studie.
15 Zie hoofdstuk 2 onderdeel 3.12 van deze studie.
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bepalen welke parameters gelden bij het doen van uitkeringen aan
aandeelhouders. Van enig verband tussen het bedrag van de verplichte
stortingen op het nominale bedrag van het aandeel en het aan het aandeel
verbonden winstrecht behoeft geen sprake te zijn16. Wat de bepaling van de
omvang van de winst en de berekeningen daarvan betreft gelden geen van het
BV-recht afwijkende regelingen.

8     Rekening en verantwoording

1. Ieder van de aandeelhouders is bevoegd de boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers van de JI/1/ in te
zien. Het bestuur en, zo die er is, de raad van commis-
sarissen verschafen voorts iedere aandeelhouder de door
deze verlangde inlichtingen

2.  Van de bepalingen in dit artikel kan slechts uitdrukkelijk in
de statuten worden afgeweken.

Toelichting

Uit de joint venture-overeenkomst vloeit, zoals gezegd, voort de plicht van
iedere partner om zich naar beste weten in te zetten voor de joint venture.
Samenwerken is een recht maar samenwerking roept ook plichten op. Ter sprake
kwam reeds dat de partners verplicht zijn om leiding te geven aan de joint
venture-onderneming. Deze plicht veronderstelt een individueel inlichtingen- en
inzagerecht van iedere aandeelhouder". Het recht van een partner op
inlichtingen en inzage impliceert het afleggen van rekening en verantwoording
door de partner jegens wie deze rechten geldend worden gemaakt. Deze
algemene verantwoordingsplicht over vennootschappelijk handelen tussen de
aandeelhouders van de JVV over en weer is een kernplicht van de
samenwerking. Hiertoe kan worden aangestoten bij het komende
personenvennootschapsrecht, met dien verstande dat ook het jaarrekeningen-
recht van Titel 9 onverkort van toepassing is.

16 Zie hoofdstuk 3 onderdeel 9.2 van deze studie.
17 Zie hoofdstuk 3 onderdeel 10 van deze studie.
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9 Uittreden

1. De overdraagbaarheid van aandelen kan bij de statuten
worden beperkt of uitgesloten. Een overdracht die de
instemming heeft van alle aandeelhouders is echter te allen
tijde geldig.

2.  Voor zover bij de statuten niet anders is bepaald kan op de
aandelen geen vruchtgebruik of pandrecht worden ge-
vestigd.

3.     In  geval  van  executoriaal  beslag  of faillissement  kan  de
rechter bepalingen als in lid  1  bedoeld geheel  of gedeel-
telijk buiten toepassing verklaren

4.  In de statuten kunnen uitkooprechten en uitkoopplichten
tussen aandeelhouders worden neergelegd.

Toetichting

Uittreding impliceert primair de opzegging van de joint venture-overeenkomst
en de beeindiging van de deelname aan de joint venture. Gebleken is dat de in de
joint venture-praktijk doorgaans gebezigde uittreedregelingen er vanuit gaan dat
het beeindigen van de samenwerking niet tevens de ontbinding van de vennoot-
schap betekent. Het gebruikelijke patroon is dat de ene partner de andere partner
uitkoopt en diens kapitaaldeelname overneemt. De prijs waarvoor deze
overname plaatsvindt wensen de joint venture-partners onderling te kunnell
bepalen's. Derhalve ontbreken in mijn voorstel wettelijke regelingen over de
wijze waarop de prijsvaststelling bij overdracht van aandelen plaatsvindt.
Hoewel in de statuten van de joint venture vennootschappen doorgaans

aanbiedingsblokkeringen voorkomen, geldt dat de JVV niet wettelijk verplicht is
om een blokkeringsregeling in haar statuten op te nemen. Voorts kan statutair de
overdracht van aandelen worden beperkt of uitgesloten". In lid 2 komt
andermaal het persoonsgebonden karakter van de JVV tot uitdrukking. Lid 3
bevat ten slotte, naar Nederlands-Antilliaans voorbeeld (art. 17 lid 2 LBV), een
bepaling die is ingegeven door de gedachte dat de beperking of uitsluiting van
de overdraagbaarheid van de aandelen niet tot gevolg mag hebben dat de
aandelen aan het verhaalsrecht van crediteuren worden onttrokken.

18     Zie p. 126 van deze studie.
19 Zie hoofdstuk 3 onderdeel 5.2 van deze studie.

141



Hoofdstuk 4

10    Plicht tot joint control en externe aansprakelijkheid

Dienen verscherpte regels voor aansprakelijkheid van oprichters en
aandeelhouders van de.!VV te worden ingevoerd?
Ik meen op dit punt aansluiting te moeten zoeken bij het Duitse GmbH-recht.
Hiervoor bleek reeds dat de aandeelhouders van een GmbH een Weisungsrecht
(instructierecht) hebben ten opzichte van het bestuurl: Dit instructierecht kan
zover gaan dat de aandeelhouders nagenoeg alle bestuursbevoegdheden aan zich
trekken zodat er voor het bestuur zelf alleen nog maar uitvoerende taken

overblijven. Voorts is er grote vrijheid om in de statuten de vennootschappelijke
bevoegdheden te verdelen tussen de aandeelhouders en bestuur. Zelfs een
bepaling dat alle aandeelhouders automatisch bestuurder zijn is geldig Een en
ander heeft evenwel de beperkte aansprakelijkheid van de GmbH niet ter
discussie doen staan. Ik meen dat zulks ook met betrekking tot de JVV niet het
geval behoeft te zijn, mits -en ik ga hiervan uit- de JVV een adequaat stelsel van

vermogensbeschermingsbepalingen zal kennen en de kenbaarheid van haar
financiele inrichting via het Handelsregister zeker zal zijn gesteld. Wat deze
aspecten betreft kan worden aangesloten bij het BV-recht. Bovendien mag niet
uit het oog worden verloren dat er een samenwerkingsplicht van aandeelhouders
bestaat om leiding te geven aan de JVV.
Dit brengt ons bij de vraag of de bescherming van crediteuren in faillissements-
situaties aanleiding geeft om de regel van artikel 2:138/248 BW van
overeenkomstige toepassing te verklaren op de JV=V. Ik meen dat deze
aanleiding er inderdaad is. Er is mijns inziens geen goede grond om de JVV in
dit kader anders te behandelen dan de NV en BV. Dit houdt dus tevens in dat de

partner-aandeelhouder aansprakelijk kan worden gesteld op grond van artikel
2:138/248 lid 7 BW indien hij zijn in de statuten nader omschreven taak
kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement.

11 Reorganisaties

Artikel 2:18 BW is op de JVV van toepassing zodat omzetting in een andere

rechtspersoon mogelijk is: ook omzetting van een JVV in een openbare
personenvennootschap-rechtspersoon en omgekeerd moet mogelijk worden

gemaakt zonder dat het bestaan van JVV of openbare personenvennootschap-
rechtspersoon wordt beeindigd. Juridische fusie en juridische splitsing van een
JVV is, uiteraard, mogelijk.
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12     Geschillenregeling en het recht van enquBte

De samenwerking binnen het kader van een joint venture is primair van
contractuele aard. Voor de oplossing van een geschil tussen de partners moet
mijns inziens dan ook bij voorkeur worden teruggegrepen op de gemaakte
samenwerkingsafspraken (in de basisovereenkomst of in de statuten). Het
aanknopen bij het 'belang van de vennootschap' zoals art. 2:336 lid 1 BW
brengt ons in casu niets verder. Het belang van de JVV loopt immers zoals wij
zagen, paralel met het belang van de aandeelhouders. De JVV is geenszins een
institutionele rechtspersoon. De wettelijke geschillenregeling is daarom als
terugvalregeling voor de oplossing van geschillen bij de JVV minder geschikt.
In de praktijk worden dan ook vrijwel altijd uitgebreide geschillenregelingen
opgenomen in de joint venture-overeenkomst.

Het enqu6terecht is van overeenkomstige toepassing op de JVV doch zal
waarschijnlijk door de partners in een 50/50 joint venture alleen als uiterste

21middel worden ingezet.

13 Slotopmerkingen

Met dit voorstel voor een nieuwe regeling voor de WV sluit ik het
civielrechtelijke deel van mijn studie af. Ik heb mij beperkt tot de hoofdlijnen en
basisstructuur van die regeling. De centrale gedachte is dat de JVV-regeling,
meer dan in het BV-recht het geval is, moet facilieren. De nieuwe rechtsvorm is
ontworpen om door middel van het opheffen van de spanning tussen de contrac-
tuele samenwerking en de dwingendrechtelijke BV-regels de joint venture-
onderneming in staat te stellen efficienter en dus met minder kosten te opereren.
De rechtsvorm van de JVV heeft behalve een civielrechtelijke ook een
fiscaalrechtelijke kant. In deze studie wil ik beide kanten onderzoeken. Het
tweede deel van deze studie is daarom gewijd aan de inpassing van de JVV in
het huidige belastingsysteem.

20    Zie p. 99 van deze studie.
21    Zie p. 125 van deze studie
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Korte karakteristiek van de vennootschapsbelasting

1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk heb ik de contouren geschetst van een nieuwe
rechtsvorm voor joint ventures: de WV. Het is een overgangsvorm die
conceptueel kan worden ingedeeld tussen de kapitaalvennootschap en de
personenvennootschap. De persoon van de partner staat -zoals bij de
personenvennootschap- op de voorgrond. De JVV bezit rechtspersoonlijkheid, is
dus zelfstandig drager van rechten en verplichtingen en heeft een eigen
vermogen. Daarnaast verschaft de JVV de aandeelhouder beperkte
aansprakelijkheid op gelijke wijze als de NV of BV dit doet. Anders dan de NV
of BV wordt de JVV gekenmerkt door sterk gereduceerd dwingend recht op het
gebied van de intern-vennootschappelijke verhoudingen. Slechts rechtspersonen
kunnen aandeelhouder zijn van de JVV.

In dit hoofdstuk wil ik trachten aan te geven op welke wijze deze nieuwe
rechtspersoon kan worden ingepast in het huidige systeem van de Nederlandse
vennootschapsbelastingheffing, rekening houdend met de praktische uitvoer-
baarheid. Ook zal in dit fiscale deel van mijn studie aandacht worden besteed
aan rechtsvergelijking, ditmaal echter beperkt tot de Amerikaanse vennoot-
schapsbelasting op federaal niveau (Check the Box Regulations).
Allereerst wil ik echter, ten behoeve van de fiscaal minder geverseerde lezer,
ingaan op ons huidige stelsel van inkomsten- en vennootschapsbelasting en
enige recente wijzigingen daarin, gevolgd door een beschrijving van de wijze
waarop thans de verschillende binnen- en buitenlandse rechtsvormen in de
heffing van vennootschapsbelasting worden betrokken.

Ten slotte zal ik ingaan op een wenselijke fiscale behandeling van de JVV.
Verdedigd zal worden dat, op grond van de civietrechtelijke kenmerken van de
JVV, een vorm van fiscale transparantie aangewezen is.

2 Inkomstenbelasting versus vennootschapsbelasting

De ondernemingswinst die in fiscale zin wordt toegerekend aan een natuurlijk
persoon wordt betrokken in de heffing van inkomstenbelasting. De Wet IB 2001
hanteert in dit verband vertrouwde terminologie:
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'Winst uit een onderneming (winst) is het bedrag van de gezamenlijke
voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook worden

verkregen uit een onderneming'.'

Deze winst wordt toegerekend aan de natuurlijke persoon die in voldoende mate
is betrokken bij de onderneming die de winst genereert: Ik wil spreken van een

natuurlijk persoon-ondememer.3 De toerekening van de winst uit de eenmans-

onderneming aan de eenmansondernemer is vanzelfsprekend en zal, in het alge-
meen, niet tot toerekeningsproblemen aanleiding geven. Indien natuurlijke
personen-ondernemers een samenwerking aangaan, bijvoorbeeld in de
rechtsvorm van een VOF, zal er in beginsel alle aanleiding zijn om de winsten
uit de gezamenlijke onderneming rechtstreeks toe te rekenen aan de
achterliggende natuurlijke personen. Het feit dat de samenwerkende
ondernemers hun gezamenlijke onderneming door middel van een rechtsvorm

uitoefenen, verandert immers niet de maatschappelijke realiteit dat door hen
zeggenschap wordt uitgeoefend over de onderneming en door hen als
ondernemer ook ondernemersrisico wordt gelopen. De rechtsvorm is in dit
opzicht een instrument ten dienste van de ondernemingsactiviteiten die door de
samenwerkenden worden ontplooid. Het betreden van het gebied van de
samenwerkingsvormen, al dan niet in het bezit van rechtspersoonlijkheid, roept
evenwel nadrukkelijk de vraag op of er voldoende betrokkenheid is tussen

natuurlijk persoon en onderneming om tot rechtstreekse toerekening van de
ondernemingswinst te komen.4 Bij onvoldoende betrokkenheid komt de heffing

van vennootschapsbelasting aan de orde: de ondernemingswinst wordt dan niet
langer toegerekend aan de achterliggende natuurlijke personen. De

1      Art. 3.8. Wet IB 2001.
2    Zie F.W.G.M. van Brunschot, Oude aandeelhouders aan nieuwe banden, Oratie UvA, Fed,

Deventer (1970), p. 15 Um 20 en J.W. Zwemmer, De fiscale positie van de ondernemer, WFR
1978/5378, p. 1037 t/rn 1051.

3      In het kader van de Wet IB 2001 wordt het (technische) begrip 'ondernemer' beduidend enger

gedefinieerd als: 'de belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt

gedreven en die rechtstreeks wordt verbon(len voor verbintenissen betreffende die
onderneming (art. 3.4. Wet IB 2001). Zie echter ook art. 3.3. lidl Wet IB 2001 waaruit blijkt
dat ook een -in deze zin- niet-ondernemer winst uit onderneming kan genieten. Artikel 3.4.
Wet IB moet mijns inziens worden gezien als een anti-misbruikbepaling gericht op het
uitsluiten van ondernemers-faciliteiten voor commanditaire vennoten.

4      Echter het participeren in een samenwerkingsvorm levert niet steeds ondernemerschap op. lien
voorbeeld hiervan is de commanditaire vennoot die onder de systematiek van de Wet IB 2001
slechts 'medegerechtigde tot het vermogen van een ondememing' is (art 3.3 lid 1 sub a Wet
IB 2001). Voorts leidt de belegging in commanditaire participaties tot
inkomstenbelastinghefTing in box 3 (en niet in box 1) indien de CV geen materiele
onderneming drijft. Anderzijds zijn de resultaten die worden behaald met 'overige
werkzaainheden' in box 1 belast waarbij allerlei bepalingen uit de winstsfeer van toepassing

zijn 'alsofde werkzaamheid een onderneming vormt' (art.3.95 Wet IB 2001).
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samenwerkingsvorm wordt geacht zich zodanig te hebben verzelfstandigd ten
opzichte van de achterliggende natuurlijk personen dat de ondernemingswinst
slechts aan de samenwerkingsvorm zelf kan worden toegerekend en als zodanig
in de vennootschapsbelasting wordt betrokken.'

3      De rechtsgrond van de vennootschapsbelasting

Krachtens de Wet Vpb 1969 wordt de winst van 'lichamen' aan belastingheffing
onderworpen. Het begrip lichaam wordt in artikel   1   Wet   Vpb 1969 gebezigd
zonder daarvan een omschrijving te geven. Uit de wetsgeschiedenis  blijkt
evenwel dat de term lichamen is op te vatten als een verzamelbegrip voor de
maatschappelijke entiteiten die de wetgever aan vennootschapsbelasting heeft
willen onderwerpen.   In de artikelen   2   en   3   Wet   Vpb 1969 wordt limitatief
opgesomd welke binnenlandse en buitenlandse lichamen subjectief belasting-
plichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Het belastingobject omvat alle
ondememingswinsten  die behaald worden door de hiervoor bedoelde binnen-
en buitenlandse lichamen.
De   NV   en   de   BV zijn beide in artikel   2   lid   1   onderdeel   a   Wet   Vpb   1969
aangewezen als binnenlands belastingplichtige lichamen. Zij zijn derhalve
zelfstandig belastingplichtig voor de behaalde ondernemingswinst. Ook de
andere rechtspersonen van Boek 2 BW zijn subjectief belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting, zij het dat verenigingen en stichtingen slechts belasting-
plichtig zijn voor de vennootschapsbelasting indien en voorzover zij een onder-
neming drijven en coOperaties onderworpen zijn aan een bijzonder regime.

De personenvennootschappen daarentegen zijn in beginsel geen belastingsubject
voor de vennootschapsbelasting: zij zijn fiscaal transparant. Deze fiscale
transparantie houdt in dat de vennoten rechtstreeks belastingplichtig zijn voor de
behaalde ondernemingswinst. Een bijzondere positie neemt de zogenaamde
open commanditaire vennootschap in. Deze fiscaalrechtelijke variant van de
civietrechtelijke  CV  is in artikel  2  lid  1  onderdeel  a Wet  Vpb 1969 namelijk  wel
aangewezen als belastingplichtig lichaam. Ik kom hierna nog uitgebreider terug
op de rechtsfiguur van de open CV waarbij zal worden aangegeven hoe de
fiscale definitie van deze rechtsfiguur luidt en welke interpretatieproblemen bij
de toepassing van deze definitie spelen.

5  Zie ook J.N. Bouwman, Wegwijs in de vennootschapsbelasting Theorie en praktuk
Koninklijke Vermande, Lelystad (1996), p. 18.

6 Tweede Kamer, vergadeijaar 1959-1960,6 000 nr. 3, p. 17 (MvT).
7      En in sommige gevallen ook enkele andere voordelen.
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Het onderscheid in belastingheffing tussen de NV en de BV enerzijds en de
personenvennootschappen anderzijds roept de lastig te beantwoorden vraag op
naar de rechtsgrond van de vennootschapsbelasting. Van Soesf noemt in dit
verband als 'motivering' voor de vennootschapsbelasting de zelfstandigheid van
de NV en BV' en het tegengaan van winstoppotting door aandeelhouders.

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet Vpb 1969 is de vraag naar de
rechtsgrond van de vennootschapsbelasting eenvoudig afgedaan door erop te
wijzen dat de vennootschapsbelasting budgettair gesproken, niet meer weg viel
te denken.'° Grapperhaus" is van mening dat de toenmalige bewindslieden van
Financien eerder een pragmatische dan een ideologische benadering
hanteerden:2 Verburg" trekt zelfs de conclusie:

'dat van een gave, algemeen aanvaarde rechtsgrond die vennootschaps-
belasting integraal vermag te dragen, geen sprake is'.

Nu er geen duidelijke rechtsgrond voor de vennootschapsbelasting is aan te
wijzen, wint de vraag naar defitnctie van vennootschapsbelasting aan belang. De

toenmalige staatssecretaris van Financien heeft bij de totstandkoming van de
Wet Vpb  1969 met zoveel woorden aangegeven dat

'de hier en daar wel te vernemen geluiden, als zou deze belasting,
welke het draagvlak van de belastingheffing in haar geheel aanzienlijk
verbreedt, uit ons belastingstelsel moeten worden gebannen en het
grote deel, dat de vennootschapswinsten vormen in het uit de productie
verkregen nationale inkomen, fiscaal onberoerd moeten worden

gelaten, van weinig werkelijkheidszin getuigen'. I4

8 A.J. van Soest. Belastingen, Inkomstenbelasting Vermogensbelasting

Vennootschapsbelasting Gouda Quint, Arnhem (1995), p. 429.
9 Voor kritiek op het uitgangspunt van de fiscale wetgever dat NV's in het algemeen de

verschijningsvormen zijn van juridisch en economisch zelfstandige ondernemingen die hun
bestaan in het maatschappelijk verkeer leiden los van de persoon va de individuele
kapitaalverschaffer. M.L.M. van Kempen. Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van
vennootschappen (diss.), Uitgaven van het Schoordijk Instituut in de reeks Center for
Company Law, Tjeenk Willink, Deventer (1999), p. 32 en p. 71  Um 86.

10 Tweede Kamer vergadetjaar 1968-1969, 6 000, nr. 25 (Verslag MO), vraag 3.
11 F.H.M. Grapperhaus, De besloten NV fiscaal vergeleken met de persoonlijke ondernemer en

met de open NV (diss.), Fed, Amsterdam (1966), p. 48
12  J.A.G. van der Geld, Hoofdzaken vennootschapsbelasting, Fiscale Studieserie nr. 31, Fed.

Deventer (1997), p. 20 t/m 35 voor de meest gangbare theorieen inzake de belastingheffing
van lichamen.

13   J. Verburg Vennootschapsbelasting, Fiscale Hand- en Studieboeken nr.4, Kluwer, Deventer,
2' druk (2000), p. 12.

14 Tweede Kamer vergadetjaar 1959-1960, 6 000, nr. 3, p.  16, r.k. (MvT).
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In wezen ligt dus de functie van de vennootschapsbelasting in het feit dat,
zonder het bestaan van de Wet Vpb 1969, bepaalde ondernemingswinsten niet
nnet belastingheffing kunnen worden getroffen. Indien geen
vennootschapsbelasting van lichamen zou kunnen worden geheven zou dit
leiden tot een onaanvaardbare fiscale discriminatie van natuurlijke personen-
ondernemers die voor de door hen behaalde ondernemingswinsten zijn
onderworpen aan inkomstenbelasting. In dit opzicht is de
vennootschapsbelasting dus complementair aan de inkomstenbelasting. Men
spreekt ook wel van de aanvullende werking van de vennootschapsbelasting.
Indien bepaalde ondernemingswinsten niet onder de inkomstenbelasting kunnen
worden gebracht werkt de vennootschapsbelasting aanvullend in de zin dat deze
ondernemingswinsten alsdan in de vennootschapsbelasting worden betrokken.

4      De zelfstandigheid van de NV en BV; het klassieke stelsel

De zienswijze dat de NV en de BV economische entiteiten zijn met een
zelfstandig bestaan ten opzichte van hun aandeelhouders is terug te voeren tot
het  Besluit  Vpb   1942 dat tijdens de Duitse bezetting werd ingevoerd.  Aan  dit
besluit lag ten grondslag de zogenaamde antropomorfe visie op de
vennootschapsbelasting op grond waarvan de NV gelijk werd gesteld aan een
natuurlijk persoon en een eigen draagkracht werd toegekend." De winst is in
deze visie een door de NV zelfstandig behaald resultaat, ontstaan door haar
deelname aan het economische verkeer. In navolging van het Besluit Vpb 1942
neemt    ook    de    Wet    Vpb     1969 het zelfstandige karakter    van    de    NV    tot
uitgangspunt. De wettelijke uitwerking van dit uitgangspunt heeft geleid tot een
stelsel waarbij een zelfstandige heffing van vennootschapsbelasting over de
totale winst van alle typen van kapitaalvennootschappen plaatsvindt ongeacht de
werkelijke mate van hun zelfstandigheid ten opzichte van hun aandeelhouders.

Afgezien van de aanmerkelijkbelangregeling waarover hierna meer, wordt geen
enkel onderscheid gemaakt tussen een kapitaalvennootschap met een min of
nneer sterk gespreid aandelenbezit en een persoonsgebonden
kapitaalvennootschap. Tegen deze benadering die de zelfstandigheid van alle
kapitaalvennootschappen veronderstelt, kunnen mijns inziens zeker bedenkingen
worden geuit. Immers, er wordt volledig voorbijgegaan aan het instrumentele
karakter van bepaalde kapitaalvennootschappen die een dienende functie hebben

15  Zie § 1 (3) leidraad Vpb 1942: 'dat naamloze vennootschappen en andere lichamen ten
aanzien van de heffing van belastingen in dezelfde positie behooren als natuurlijke personen',
Vgl. artikel 2:5 BW: 'Een rechtspersoon staat, wat het vermogensrecht betreft, met een
natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel blijkt'.
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ten behoeve van de belangen van de aandeelhouders, zoals de joint venture-

vennootschap die in het civielrechtelijke deel van deze studie centraal staat.

Hierna kom ik nog uitgebreid op deze kwestie terug.

Bij uitkering van winst door een NV of BV zijn de natuurlijke personen
aandeelhouders inkomstenbelasting verschuldigd. Alleen de ingehouden winst
wordt enkelvoudig (alleen met vennootschapsbelasting) belast. De uitgedeelde
winst wordt steeds dubbel (met vennootschapsbelasting dn inkomstenbelasting)
belast. In deze dubbele belastingheffing van dividenden,6 kenmerkt zich het

zogenaamde klassieke stelsel, waarin de vennootschapsbelasting en de
inkomstenbelasting als volkomen afzonderlijke heffingen naast elkaar bestaan.

5      Inbreuken op het klassieke stelsel

5.1      De nieuwe aanmerkelijkbelangregeting

In binnenlandse verhoudingen is het klassieke stelsel door de jaren heen onder

druk komen te staan. In verband met de hoge toptarieven voor de inkomsten-

belasting is het midden- en kleinbedrij f in het verleden massaal 'gevlucht'  in de
BV. Deze BV's zijn evenwel in maatschappelijke en economische zin zozeer te

vereenzelvigen met hun groot-aandeelhouders dat de heffing van vennootschaps-
belasting dn inkomstenbelasting over de winstreserves daadwerkelijk als dubbele

belasting werd ervaren. In de praktijk leidde dit tot winstoppotting en tot de
ontwikkeling van diverse constructies met het oogmerk om het progressief
belaste dividend te transformeren in vermogenswinsten."  Ook in Europees

verband liep Nederland met deze dubbele heffing van vennootschapsbelasting
en inkomstenbelasting uit de pas. De meeste EU-landen kennen immers
verrekeningsstelsels of varianten daarvan:z De kern van deze stelsels is dat aan

natuurlijke personen-aandeelhouders uitgedeelde winst, waarover reeds

vennootschapsbelasting is betaald, wordt gebruteerd en daarna in de
inkomstenbelasting wordt betrokken. De geheven vennootschapsbelasting kan

16   Zie voor een historische analyse van deze dubbele heffing: J. Verburg, Hoe klassiek is het
klassieke stelsel?, in:Van Dijck-Bundel, Opstellen aangeboden aan Prof. dr. J.E.A.M. van
Dijck ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant

Fed, Deventer (1988), p. 389 t/m 404.
17 Men denke hier met name aan kasgeld- en holdingconstructies.
18 Dit geldt met name voor (in alphabetische volgorde): Finland, Frankrijk, Ierland, Italie,

Portugal, Spanje en het Verenigd Koninlaijk.
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vervolgens  met de aanslag inkomstenbelasting worden verrekend.'9 Interessant
in dit verband is dat Duitsland per 1 januari 2001 juist is teruggekeerd naar het
klassieke stelsel. Het voorheen geldende stelsel met gediffentieerd winsttarief
(40% bij inhouding van winst en 30% bij uitkering van winst) heeft
plaatsgemaakt voor 66n uniform vennootschapsbelastingtarief van 25%. Het
dubbele heffingseffect (vennootschapsbelasting dn inkomstenbelasting) is
gemitigeerd door slechts 50% van de door de aandeelhouder-natuurlijk persoon
aan inkomstenbelasting te onderwerpen ('Halbeinkonfteverfahren'). Pendant is
dat ook slechts 50% van de kosten die hiermee verband houden aftrekbaar zijn.

Per   1  januari    1997   is  op het Nederlandse klassieke   stelsel een fundamentele
inbreuk gemaakt doordat een gewijzigd regime voor de belastingheffing van
winstuitdelingen aan zogenaamde aanmerkelijkbelanghouders werd ingevoerd.
Deze winstuitdelingen worden sindsdien belast met een bijzonder inkomsten-
belastingtarief van 25%. Bij de vaststelling van het 25%
aanmerkelijkbelangtarief is er uitdrukkelijk naar gestreefd een evenwicht tot
stand te brengen tussen het (nieuwe) toptarief in de inkomstenbelasting  (box  1)
en het gecombineerde tarief van vennootschapsbelasting en de (nieuwe)
aanmerkelijkbelangheffing (box 2). Doelstelling van de fiscale wetgever was
namelijk om de druk van de belastingheffing over ondernemingswinsten voor de
natuurlijk persoon-ondernemer en voor de ondernemer die voor de uitoefening
van diens ondernemingsactiviteiten gebruik maakt van een NV of BV bee op
elkaar af te stemmen. In feite is met de invoering van de nieuwe
aanmerkelijkbelangregeling de dubbele heffing van vennootschapsbelasting en
inkomstenbelasting voor aanmerkelijkbelanghouders afgeschaft. Vluchten in de
BV is daardoor, vanuit fiscale optiek, veel minder interessant geworden. Van der
Geldz° wijst er in dit verband op dat de vennootschapsbelasting voor de
aanmerkelijkbelanghouder voortaan als voorheffing van inkomstenbelasting
moet worden gezien.

5.2      De veriengstukgedachte

De idee dat NV's , BV's en andere rechtspersonen zodanig verzelfstandigd zijn
van de achterliggende deelnemers (aandeelhouders, leden) dat het behaalde
resultaat slechts aan de rechtspersoon zelf kan worden toegerekend wordt ook
binnen de vennootschapsbelasting zelf, op verschillende punten, genuanceerd. In

19 Zie hierover uitvoeriger: S. Cnossen e.a., Het verrekeningsstelsel in opmars: wat doet
Nederland?, Serie Geschriften van het Fiscaal-economisch instituut van de Erasmus
Universiteit Rotterdam, nr. 6, K luwer, Deventer (1979), p. 17.

20  JA.G. van der Geld, Hoofdzaken vennootschapsbelasting, Fiscale Studieserie nr. 31, Fed,
Deventer (1997), p. 275 en van dezelfde auteur.De fiscale behandeling van cooperaties en hun
concurrenten, TFO 1998, p. 55 t/m 61.
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bepaalde situaties kan een rechtspersoon maatschappelijk en economisch

worden beschouwd als een voortzetting van haar deelnemers, een verlengstuk
van haar deelnemers. De vennootschapsbelasting sluit zich bij deze realiteit aan.

Deze verlengstukgedachte toegepast op de NV of BV leidt ertoe dat de

onderneming van de NV of BV als een economisch verlengstuk van de
ondernemingen van de aandeelhouders wordt gezien. In zoverre missen de NV

of BV dan dus een zelfstandig karakter.
Binnen dit kader zal ik achtereenvolgens behandelen de deelnemingsvrijstelling
de fiscale eenheid, het regime van de fiscale beleggingsinstelling en de
beperking van verliesverrekening ingevolge artikel 20a lid 5 Wet Vpb  1969. Als
laatste komt het bijzondere fiscale regime voor cooperaties aan de orde.

5.3     De deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling zoals neergelegd in artikel 13 Wet Vpb 1969 beoogt

dubbele heffing van vennootschapsbelasting in concernverhoudingen te voor-
komen. Dit doel wordt bereikt door de voordelen die reeds zijn belast op het
niveau van de dochtermaatschappij niet nogmaals te belasten op het niveau van

de moedermaatschappij indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zonder

deze wettelijke voorziening zou dus over dezelfde winst twee maal
vennootschapsbelasting moeten worden betaald: eerst door   de

dochtermaatschappij en vervolgens    door de moedermaatschappij.     De
wetstechniek die is toegepast om dit onaanvaardbare resultaat te voorkomen is

het verlenen van een objectieve vrijstelling aan de moedermaatschappij. De
voordelen uit hoofde van het aandelenbelang in de dochtermaatschappij worden
niet gerekend tot het object waarover de moedermaatschappij

vennootschapsbelasting moet betalen. Zodoende wordt de heffing van
vennootschapsbelasting teruggebracht tot een enkelvoudige heffing bij het
lichaam (de dochtermaatschappij), waar het voordeel als winst is ontstaan.21 Zijn

de aandelen van de moedermaatschappij in handen van een ander lichaam en

kwalificeert het aandelenbelang van de moedermaatschappij als deelneming, dan
heeft ook dat andere lichaam recht op de deelnemingsvrijstelling. De winst kan
derhalve na heffing bij het lichaam waar de winst oorspronkelijk is ontstaan,

zonder additionele belastingheffing 'up stream' toevloeien aan de top-
houdstermaatschappij.

Over de rechtsgrond van de deelnemingsvrijstelling is in de doctrine uitgebreid
getwist. Kort gezegd staan twee opvattingen tegenover elkaar: 'ne bis in idem'
en de verlengstukgedachte. In binnenlandse deelnemingsverhoudingen houdt het

21  J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, met name in internationale

verhoudingen, Fiscale monografieen, nr. 20, Kluwer, Deventer (1990), p. 60/61.
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ne bis in idem-beginsel in dat eenzelfde inkomstenbestanddeel niet meer dan
eens met dezelfde belasting mag worden getroffen.22 De deelnemingsvrijstelling
in de binnenlandse verhouding benaderd vanuit de verlengstukgedachte, ziet in
de dochtermaatschappij een particle voortzetting van de moedermaatschappij,
zodat de winst van de dochtermaatschappij in wezen als eigen winst van de
moedermaatschappij moet worden beschouwd: Winstuitdelingen van de
dochtermaatschappij aan de moedermaatschappij kunnen derhalve niet als
belastbare winst van de moedermaatschappij worden aangemerkt. Indien men
het verlengstukbeginsel aanvaardt als de grondslag van   de

deelnemingsvrijstelling moet daarbij worden aangetekend dat het, vanuit de
premisse dat de dochter het verlengstuk van de moeder is, meer voor de hand
had gelegen dat de winst op het niveau van de moeder zou zijn belast en juist
niet op het niveau van de dochter. De verlengstukwinst wordt immers als eigen
winst van de moeder beschouwd. In zoverre is dus sprake van een'omgekeerde'
toepassing van de verlengstukgedachte. In de internationale verhouding botst de
verlengstukgedachte mijns inziens met het principe van de buitenlandse
belastingsoevereiniteit. De zienswijze dat de in het buitenland gevestigde
dochter van een Nederlandse moeder is te beschouwen als het verlengstuk van
de Nederlandse dochter sorteert geen effect vanwege dit principe. Algemeen
aanvaard is immers dat de winsten van de buitenlandse dochter in beginsel
mogen worden belast door de vestigingsstaat van die buitenlandse dochter. In
internationale verhoudingen kan de rechtsgrond derhalve mijns inziens niet
worden gevonden in het verlengstukbeginsel: teruggevallen moet worden op het
ne bis in idem-beginsel.

5.4          De fiscale  eenheid

De fiscale eenheid van artikel 15 Wet Vpb 1969 berust evenals de
deelnemingsvrijstelling op het motief dat de winst die door een concernmaat-
schappij wordt behaald slechts 66nmaal mag worden belast. Winst die in
economische zin 66nmaal wordt behaald, mag ook slechts 66nmaal worden
belast. Zulks wordt in het kader van de fiscale eenheid aldus uitgewerkt dat de

22   Zie o.a. J.H. Christiaanse, Deelnemingsvrostelling en Holdings, Serie belastingconsulenten-
dagen nr. 20, Fed Deventer (1975), p. 10 t/m 14 en van dezelfde auteur, Internationale
aspecten van belastingsheffing van multinationale ondernemingen in Nederland, in: Van
Dijck-Bundel, Opstellen aangeboden aan Prof. dr. J.E.A.M. van Dijck ter gelegenheid van zijn
afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant, Fed Deventer (1988), p. 67
t/m 78.

23  D. Juch, De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting (diss.), Fed Deventer
(1974), p. 10 t/m 14. en E. Aardema, De deelnemingsvrijstelling in nationaal perspectief, in:
Belastingbeschouwingen, Opstellen aangeboden aan Prof. dr. J.H. Christiaanse ter
gelegenheid van zijn 25 jaar hoogleraarschap aan de Erasmus universiteit te Rotterdam,
Kluwer, Deventer (1989), p. 185/186 en p. 198.
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winst van het gehele concern algebraisch wordt bepaald en bij de
topmaatschappij wordt belast. Men spreekt ook wel van fiscale consolidatie. Dit
gegeven wordt in technische zin gerealiseerd door voor de heffing van
vennootschapsbelasting twee of meer lichamen als lun belastingplichtige aan te
merken.24 Er wordt in fiscale zin geconsolideerd. Het meest wezenlijke gevolg
van de totstandkoming van een fiscale eenheid is dat voortaan de bezittingen,
schulden en de ondernemingswinst van de dochtermaatschappij rechtstreeks
worden toegerekend aan de moedermaatschappij. Aldus kan van dubbele heffing
van vennootschapsbelasting geen sprake meer zijn.2' Men kan in de regeling van
de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting een zuivere toepassing zien
van de verlengstukgedachte. De dochtermaatschappij is een 'verlengstuk' van de
moedermaatschappij: zij werkt slechts  in het belang en voor rekening van de
moedermaatschappij en heeft in de regel een dienende functie. De winst die de
dochtermaatschappij genereert, is dan ook als eigen winst van de
moedermaatschappij belast.

Edn van de wettelijke vereisten voor de fiscale eenheid is dat de
moedermaatschappij nagenoeg alle aandelen bezit in de dochtermaatschappij.26
Dit betekent dat in joint venture-verhoudingen de fiscale eenheid geen optie is.27
Mede om deze reden heeft een Commissie van de Vereniging voor
Belastingwetenscha s ervoor gepleit om, naast de fiscale eenheid, een wettelijke
faciliteit tot resultatenpooling in het leven te roepen bij een deelnemings-

percentage van ten minste 25%. Ook worden percentages van 33,3 en 50

24   Ook in de sfeer van de omzetbelastingheffing is er de mogelijkheid van een fiscale eenheid.
Van een dergelijke fiscale eenheid is sprake indien verschillende entiteiten een eenheid
vormen in financieel, organisatorisch en economisch opzicht. Zie hierover J.M.F.
Finkensieper, Fiscale eenheid, vennootschapsbelasting en omzetbelasting,van divergentie naar
synthese, WFR 1989/5860, p. 346 e.v.

25   Zie over de plaats van de fiscale eenheid binnen de structuur van de vennootschapsbelasting:

J. Verburg De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Belastingconsulentendag 1977,
Fed Deventer, A.J. van Soest, De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting
(artikel 15 Wet Vpb 1969), Fed Deventer (1983), p. 23/24 en A.C. Rijkers, Promotie mr. A.J.
van Soest, Een schets van het boek en een verslag van de verdediging WER 1983/5584, p.
376 t/m 381.

26    lien te verwaarlozen percentage van de aandelen (1% of minder) mag zich echter in handen
van derden bevinden. Krachtens het wetsvoorstel Herziening regime fiscale eenheid dat op 26
oktober 1999 aan de Tweede Kamer werd aangeboden (kamerstuk 26 854) wordt de bezitseis
verlaagd tot 95% De herziening zal naar verwachting op 1 januari 2003 in weiking treden.

27   In de praktijk ziet men daarom dat joint ventures ook worden gestructureerd als fiscaal
transparante personenvennootschappen, zoals de vennootschap onder firma en de commandi-
taire vennootschap, ondanks het feit dat de rechtsvorm van de BV om verschillende redenen
de voorkeur verdient.

28 Fiscale eenheid Vpb, Rapport van de Commissie ter bestudering van belastingheffing van
concerns volgens artikel 15 Wet op de vennootschapsbelasting 1969, Geschriften van de
Vereniging voor Belastingwetenschap, no. 199, Kluwer, Deventer (1995), p. 113 t/m 124.
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genoemd.29 De toepasselijkheid van dit nieuwe regime zou, net als het fiscale
eenheidsregime, moeten berusten op een keuze van de belastingplichtige.

5.5     Defiscale beleggingsinstelling

De NV of BV die zich bezighoudt met beleggingsactiviteiten, doorgaans
aangeduid als beleggingsinstelling, is -normaal' subjectief belastingplichtig.  Dit
impliceert dat alle met behulp van het samengebrachte beleggingsvermogen
behaalde voordelen (zowel reguliere voordelen als vermogenswinsten) in de
vennootschapsbelasting worden betrokken. Indien een particuliere spaarder of
belegger kiest voor de deelneming in een beleggingsinstelling worden de
verkregen voordelen zwaarder belast dan wanneer gekozen zou worden voor een
rechtstreekse belegging. Immers, de rechtstreekse belegging wordt in box 3
belast, hetgeen neerkomt op belastingheffing over een forfaitair rendement van
4% over de waarde van de belegging belast tegen een tarief van 30%, terwijl  bij
deelneming in een beleggingsinstelling niet alleen de reguliere voordelen, maar
ook de vermogenswinsten op het niveau van de beleggingsinstelling met
vennootschapsbelasting worden getroffen. De particuliere spaarder en belegger
die gebruik maakt van een beleggingsinstelling is fiscaal dus veel slechter a£
Het is dus begrijpelijk dat de wetgever bereid is geweest een fiscaal gunstig
regime voor beleggingsinstellingen te scheppen. Dit speciale regime houdt in dat
alle door de beleggingsinstelling behaalde voordelen uit het beleggen van
vermogen (zowel reguliere voordelen als behaalde vermogenswinsten) op het
niveau van de vennootschapsbelasting worden belast tegen een tarief van 0%,
mits deze voordelen direct en -afgezien van bepaalde reserveringsmogelijkheden
voor vermogenswinsten- in hun geheel aan de aandeelhouders van de
beleggingsinstellingen worden 'doorgestoten'. Deze doorstootverplichtingm
impliceert derhalve dat de fiscale beleggingsinstelling in algemene zin de
bevoegdheid is ontzegd om beleggingsopbrengsten te reserveren. Het speciale
regime voor fiscale beleggingsinstellingen strookt derhalve niet met de idee dat
de NV en BV fiscaal volstrekt zelfstandig zijn ten opzichte van hun
aandeelhouders. Het reserveringsverbod onderstreept de onzelfstandigheid van
de NV of BV die beleggingsinstelling is.

29 Zie ook W.J. Vennix, Resultatenpooling: Krijgt de fiscale eenheid een zusje?, WFR
1996/6193, p. 524.

30   M.L.M. van Kempen. Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen (diss.),
Uitgaven van het Schoordijk Instituut in de reeks Center for Company Law, Tjeenk Willink,
Deventer (1999), p. 159 Um 161 wijst er terecht op dat er geen rechtvaardigingsgrond meer
aanwezig is voor deze doorstootverplichting voorzover aandelen of participaties in handen
zijn van binnenlandse belastingplichtigen die onder de toepassing van box 3 vallen.
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De rechtsgrond voor het specifieke regime voor de fiscale beleggingstelling is
niet eenvoudig te geven.11 Veetal wordt aangenomen dat het regime voor fiscale
beleggingsinstellingen mede is gestoeld op de verlengstukgedachte,12 zij het dat
van rechtstreekse toerekening van de beleggingsopbrengsten aan de aandeel-

houder-belegger geen sprake is.

5.6      De beknotte verliescompensatit van artiket 20a Wet Vpb 1969

Artikel  208"  Wet  Vpb 1969 bevat een regeling op grond waarvan de verticale
verliescompensatiemogelijkheid met latere winsten vervalt ingeval het lichaam,
na gehele of nagenoeg gehele staking van zijn onderneming, een zodanige
wisseling in het aandeelhoudersbestand ondergaat, dat na de staking behaalde
winsten niet meer hoofdzakelijke ten goede komen aan de natuurlijke personen
die aandeelhouders van dat lichaam waren op het moment van de staking." Deze
regeling is ingevoerd om de handel in NV's en BV's met resterende verliesver-
rekeningsmogelijkheden tegen te gaan. Dit effect wordt bereikt doordat de
voorwaartse verliescompensatie is uitgesloten in het geval een NV of BV haar
onderneming staakt en de aandeelhouders van deze NV of BV vervolgens hun
aandelen vervreemden aan een derde.
In de doctrine is er herhaaldelijk op gewezen dat het bepaalde in artikel 20a Wet
Vpb 1969 strijdig     is     met de structuur     van de vennootschapsbelasting,
waarbinnen het lichaam wordt verondersteld een zelfstandig bestaan te leiden,
los van de individuele aandeelhouders, leden, of andere deelnemers:6 In deze
zelfstandigheid van het lichaam werd immers door de wetgever een
rechtvaardigingsgrond gezien voor het klassieke stelsel van de dubbele
belastingheffing. Vanuit de zelfstandigheidsgedachte geredeneerd gaat het
echter niet aan om voor wat betreft de verliescompensatiemogelijkheden gewicht

31     Zie P.J.M. Bongaarts en P.H.J. Essers, Het fiscale regime voor beleggingsinstellingen, Fiscale
monografieen, nr. 36, Kluwer, Deventer (1993), hoofdstuk 4.

32   J. Verbug Vennootschapsbelasting Fiscale Hand- en Studieboeken no 4, Kluwer, Deventer,
2' druk (2000), p. 506 J.N. Bouwman, Wegwijs in de vennootschapsbelasting Theorie en
praktijk, Koninklijke Vermande, Lelystad (1996), p. 542.

33    De term is ontleend aan J. Verburi Vennootschapsbelasting Fiscale Hand- en Studieboeken
nr.4, Kluwer, Deventer, 2' druk (2000), p. 466.

34     Voorheen: art. 20 lid 5 Vpb.
35 1£tterlijk bepaalt artikel 203 lid 1 Wet Vpb 1969:'Indien aannemelijk is dat in vergelijking

met het begin van het oudste jaar waarvan een verlies nog niet volledig is verrekend, het
uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke mate is gewijzigi zijn met ingang
van het jaar waarin de wijziging heeft plaatsgevonden, verliezen van daaraan voorgaande
jaren, in afwijking in zoverre van artikel 20, niet meer voorwaarts verrekenbaar'.

36   J. Verburg De controverse rondom de lege n.v., WFR 1967 nrs 4857-4858, p. 530 t/m 535,
H.M.N. Schonis, Recente ontwikkelingen in de belastingheffing van ondernemingen (diss.),
Kiu;vcr, Deventer (1985), p. 140 t/m 142, en J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, Fiscale
monografieen, nr. 35, Kluwer, Deventer 3' druk (1995), p. 129/130.
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toe te kennen aan een wisseling in het aandeelhoudersbestand. Immers, van dit
aandeelhoudersbestand zou de kapitaalvennootschap volledig 'los' moeten
staan. De regeling van artikel  20a  Wet  Vpb   1969  komt er echter  op  neer  dat
vanuit het perspectief van de verliescompensatie door het lichaam wordt heen
gekeken:7 Er is sprake van een vorm van fiscale transparantie in het kader van
een anti-misbruikregeling.

5.7           Het  fiscale  regime  voor  cooperaties

De coOperatie kan worden getypeerd als een ancillaire joint venture -in de zin
dat deelfuncties worden vervuld ten behoeve van de aangesloten (bedrijfs-)
huishoudingen- met het karakter van een maatschap.38 Zij heeft een dienende
functie.39 De cooperatie heeft zich ontwikkeld vanuit het verenigingsrecht. Sinds
1989 heeft zij de status van een zelfstandige rechtsvorm, zij het dat de
bepalingen van Titel 2 van Boek 2 BW (vereniging) grotendeels toepasselijk
zijn. Het lidmaatschap van de cooperatie is in de regel niet vatbaar voor
overdracht.40

Het karakter van de coOperatie en de plaats van de coOperatie in de structuur van
de vennootschapsbelasting heeft in het verleden veel controverse opgeleverd.
Ook tegenwoordig zijn de meningen nog steeds verdeeld.41 De tweespalt wordt

37  HJ. Hellema, Annotatie onder Hoge Raad HR 26 juni 1963, BNB 1963/291 en J.Th.L.
Nillesen, De Durchgriff, enkele beschouwingen over de relativering en begrenzing van de
rechtspersoonlijkheid en de belastingplicht, WFR 1986/5745, p. 1271 Um 1283.

38 M.J.G.C. Raaijmakers, Over toe- en uittreding van leden ingeval van fusie en omzetting van
(cooperatieve) verenigingen in: Van vennootschappelijk belang, Opstellen aangeboden aan
Prof. Mr. J.M.M. Maeijer ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambsjubileum als hoogieraar aan
de Katholieke Universiteit Nijmegen, Tjeenk Willink (1988), p. 211 e.v. en van dezelfde
auteur, Over cooperatieve samenwerkingsverbanden en de positie van derzelver leden,
Agrarisch recht 5 (1989), p. 240 t/m 259. Een iets andere omschrijving wordt aangetroffen bij
G.J. ter Woorst, Een cooperatie als vorm van economische organisatie, een economische
benadering van het verschijnsel cooperatie, in het bijzonder met betrekking tot de toepassing
in de Nederlandse land- en tuinbouw (diss.), Van Mastrigt en Verhoeven, Arnhem (1966), p.
64 namelijk: 'lien coOperatie is die vorm van economische organisatie, waarbij overigens
zelfstandig blijvende economische subjecten, welke elkaar niet als concurrenten ervaren, 660
of meer gelijkgerichte economische functies of gedeelten daarvan gezamenlijk blijvend
uitvoeren, teneinde het economisch resultaat van de betreffende economische subjecten te
verbeteren'.

39 R.CJ Galle, De cooperatie (diss.), Uitgaven van het Schoordijk Instituut in de reeks Center
for Company Law, Tjeenk Willink, Deventer (1993), p. 138.

40    Art 2:34 en 2:35 lid 1 sub a BW.
41 Zie bijvoorbeeld het rapport van de Nationate Cooperatieve Raad genaamd 'Grondslagen van

het fiscale recht en de fiscale behandeling van coOperaties' (1997) door L.G.M. Stevens en
J.J.M. Jansen, en daarop reagerend, J. Verburg, Het fiscale coaperatieregime onder de loep,
Beschouwingen naar aanleiding van een rapport, WFR 1997/6264, p. 1453 e.v. Zie ook JA.G.
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met name veroorzaakt doordat het geldende fiscale cooperatieregime in hoge
mate is bepaald door het specifieke karakter van de cooperatieve onderneming.
Dit specifieke karakter kan worden verklaard uit de zogenaamde economische
cooperatietheorie.42 De economische cooperatietheorie definieert een coOperatie
als een samenwerkingsverband van ondernemers waarbij 66n of meer taken of
functies van de bedrijfshuishoudingen worden samengebracht terwijl deze voor
al het overige zelfstandig blijven. Een coOperatie heeft in deze theorie geen
zelfstandig winststreven. Het exploitatieresultaat komt toe aan de leden, bij wie
dit resultaat ook zou moeten worden belast: de cooperatie als 'verlengstuk van
haar leden'.  In de economische coOperatietheorie wordt de cooperatie derhalve
gezien als een fiscaal transparante figuur zoals de VOF ofde CV.
Anderzijds kan er op worden gewezen dat de ideaaltypische coOperatie die aan
de economische cooperatietheorie ten grondslag ligt, in de praktijk zich niet of
nauwelijks voordoet.43 Naarmate een coOperatie meer transacties verricht met
niet-leden en in toenemende mate concurrerend en zelfstandig optreedt op de
marla, kan van vereenzelviging met de ondernemingen van de leden minder
sprake zijn. De band tussen de leden en de coOperatie wordt steeds losser totdat
de coOperatie mogelijk zodanig verzelfstandigt dat haar bestaan onafhankelijke
wordt van haar leden. Zij komt dan meer'los' te staan van haar leden.

Dit hybride karakter van de cooperatie is bij wijze van wettelijke synthese
verwerkt in de regeling van het belastingobject van de coOperatie zoals
neergelegd in artikel 9 lid 1 onderdeel g en lid 2 Wet Vpb 1969. Vanuit het
wettelijke uitgangspunt dat de cooperatie subjectief belastingplichtig is, wordt,
mits aan de daartoe gestelde voorwaarden is voldaan, een deel van het resultaat
van de co6peratie niet belast op het niveau van de coOperatie zelf, doch op het
niveau van de leden-natuurlijke personen, die dat deel van het resultaat in de
inkomstenbelasting moeten verantwoorden. Men spreekt hier van 'verlengstuk-
winst'. Wederom is duidelijk sprake van een wettelijke inbreuk op het principe
dat de fiscale behandeling van rechtspersonen volkomen zelfstandig zou dienen
te geschieden, zonder dat de deelnemer in de rechtspersoon daarbij rechtstreeks
zou kunnen worden betrokken. De consequentie van de regeling inzake de
verlengstukwinst is dat het object van heffing voor de vennootschapsbelasting
wordt verminderd.

van der Geld, 'De fiscale behandeling van cooperaties en hun concurrenten', TFO 1998 , p. 55
t/m 61.

42   J.J.M. Jansen Belastingheffing van cooperaties en haar leden, Fiscale monografieen, nr. 80,
Kluwer, Deventer (1996), p. 13 Um 15.

43 JJ.M. Jansen Belastingheffing van cooperaties en haar leden, Fiscale monografieen, nr. 80,
Kluwer, Deventer (1996), p. 15.
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De regeling van de verlengstukwinst geldt niet voor teden die lichamen zijn. Zij
kunnen immers veelal een beroep doen op de deelnemingsvrijstelling. Het
belastingobject van de coOperatie beslaat derhalve de volgende onderdelen.
Allereerst omvat zij de zogenaamde verzelfstandigde winst van de cooperatie,
onverschillig of deze wordt ingehouden of uitgekeerd. Deze winst bestaat uit het
totaal van de winsten, bellaald uit transacties met niet-leden en de winsten die
geen verband meer houden met ondernemingen van de aangesloten leden.
Voorts is onderdeel van het belastingobject van de cooperatie de ingehouden
verlengstukwinst en de aan leden-lichamen u#gekeerde verlengstukwinst. Per
satdo maakt de aan leden-natuurlijke personen uitgekeerde verlengstukwinst dus
geen deel uit van het belastingobject van de cooperatie. Deze winst wordt bij de
leden-natuurlijke personen belast. In zoverre worden de activiteiten van de
coOperatie behandeld als verlengstuk van de ondernemingen van de teden-
natuurlijke personen.

5.8     De open CV

Personenvennootschappen, in het bijzonder de VOF en de CV, treden in het
maatschappelijke en economische verkeer als eenheid op. Zij opereren
zelfstandig op de markt. Op zichzelf zou dit een aanwijzing kunnen zijn voor de
kwalificatie als 'lichaam' voor de heffing van vennootschapsbelasting.44 Toch
heeft de wetgever niet de keuze gemaakt om de personenvennootschap als
zodanig belastingsubject te doen zijn in het kader van de
vennootschapsbelasting. De reden hiervoor moet mijns inziens worden gezocht
in de aanvullende werking van de vennootschapsbelasting ten opzichte van de
inkomstenbelasting die hiervoor reeds ter sprake kwam. Aangezien de winsten
die door de vennoten-natuurlijke personen in het kader van hun
personenvennootschap worden gegenereerd in de inkomstenbelasting worden
betrokken, is er geen reden om de heffing van vennootschapsbelasting in stelling
te brengen. In zoverre wordt voor de belastingheffing over ondernemingswinsten
aangesloten bij de achterliggende natuurlijk persoon-ondernemer, niet bij de
onderneming als zodanig.

Een bijzondere positie nemen de 'open commanditaire vennootschappen en
andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is
verdeeld' in:, Het betreft hier een categorie vennootschappen die naar huidig

44 Vgl. Tweede Kamer, vergaderjaar 1959-1960,   5   380  &  6  000,  Nota,  nr.  9,  p.   16:   'in  deze
zakelijke sfeer van gescheidenheid tussen ondernemer en kapitaalverschaffers presenteert zich
de winst van de rechtspersoon als een zelfstandig eindresultaat van bedrijvigheid in het
maatschappelijke verkeer:

45 Zie artikel 2  lid  1  sub a Wet Vpb  1969.

159



Hoofdstuk 5

recht (nog) geen rechtspersoonlijkheid bezitten doch die qua structuur en
inrichting naar het inzicht van de wetgever op 66n lijn zijn te stellen met
kapitaalvennootschappen indien de deelnemers in deze vennootschappen kunnen
worden vervangen zonder toestemming van de zittende deelnemers: In feite
tenderen deze lichamen enigszins naar klassieke kapitaalvennootschappen

waarbij de persoonlijke hoedanigheden van de deelnemers er niet toe doen. Zij
zijn meer belegger dan ondernemer.47 Zwemmer4: wijst erop dat de subjectieve

belastingplicht van deze lichamen ook op andere wijze zeer wel verklaarbaar is.
Indien deelnemers vrij in en uit kunnen treden levert het grote
uitvoeringstechnische problemen op om de winst aan de deelnemers toe te
rekenen.

De wettelijke definitie van de CV die subjectief belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting (de open CV) is, luidt als volgt:

'een commanditaire vennootschap waarbij, buiten het geval van
vererving of legaat toetreding of vervanging van commanditaire ven-
noten kan plaatshebben zonder toestemming van alle vennoten, zowel
beherende als commanditaire'.49

In de literatuur heerst verdeeldheid over de uitleg van de woorden 'zonder
toestemming van  alle vennoten'.50  De ene stroming houdt  het erop dat slechts
indien aHe overige vennoten toestemming moeten geven voor de toetreding of
vervanging van de commanditaire vennoten er geen sprake is van een open CV.
Zodra 66n van de vennoten geen toestemming behoeft te geven betreft het dus

een open CV. De andere stroming gaat ervan uit dat toetreding of vervanging
van commanditaire vennoten volledig vrij moet zijn wil er sprake zijn van een
open CV. Onder andere Zwemmer,51 Essers'2 en Leijsen'] verdedigen de eerstge-

46 In de praktijk wordt, zekerheidshalve, de maatstaf aangehouden dat van subjectieve
belastingplicht sprake is indien 6dn of meer vennoten geen toestemming behoeven te geven
voor toetreding of vervanging van vennoten. Vrije vervanging omvat derhalve ook de situatie
dat voor vervanging de toestemming van alle vennoten noodzakelijk is behalve 66n.

47  In de NMvA , Tweede Kamer vergadetjaar 1968-1969, 6 000, nr. 22, p. 12 wordt in dit
verband gewezen op het ontbreken van het persoonlijke element in de samenwerking.

48     J.W. Zwemmer, De fiscale positie van de ondernemer, WFR 1978/5378, p. 1037 t/m 1051.
49    Artikel 2 lid 3 sub c Algemene wet inzake rijksbelastingen
50 Zie daarover nog laatstelijk: W.G.J. Paardekoper en A.H. Jorritsma, De commanditaire

vennootschap: met of zonder toestemming maar van wie?, WFR 2001/6426, p. 359 t/m 365.
51   J.W. Zwemmer, 'Het onderscheid tussen 'open' en 'besloten', WFR 1979/5431, p. 1311 en

1312.
52 P.H.J. Essers, De commanditaire vennootschap, WFR 1986/5715, p. 146.
53  J.J.M. Leijsen, Overgangen tussen open en besloten commanditaire vennootschappen, WFR

1986/5739, p. 1054.
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noemde opvatting. Zij beroepen zich op de letterlijke wettekst en het feit dat de
tweede opvatting gelegenheid biedt vennootschapsbelastingheffing te ontgaan
door toetreding en vervanging van commanditaire vennoten te onderwerpen aan
de goedkeuring van slechts 6dn vennoot. Verburg,54 Scheltens  en Giele en
Oranje 6 zijn de tweede opvatting toegedaan.
Zoals gezegd, het fiscaairechtelijke begrip 'open' CV is overigens in civiel-
rechtelijke zin een gewone CV. Het betreft derhalve een personenvennootschap
aangegaan door Edn of meer hoofdelijk verbonden vennoten (beherende
vennoten) met 6dn of meer andere niet hoofdelijk verbonden vennoten
(commanditaire vennoten)." De commanditaire vennoten zijn in de verliezen
van de CV slechts bijdrageplichtig tot het beloop van hun inbreng. Voor de
commanditaire vennoot geldt het zogenaamde beheersverbocisa: Hij mag niet de
indruk wekken een beherend vennoot te zijn59 zulks op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de schulden van de commanditaire vennootschap.60 Ik
kom later nog terug op de civielrechtelijke karakteristieken van de CV. De open
CV is slechts subjectief belastingplichtig voor de aan commanditaire vennoten
als zodanig toekomende winst:' De beherende vennoten zijn rechtstreeks
belastingplichtig voor de hen toekomende winst.62 Per saldo beperkt de
subjectieve belastingplicht van de open CV zich dus uit tot het commanditaire
winstaandeel.

De hierboven weergegeven definitie van de open CV stemt overeen met de
omschrijving die in het Besluit Vpb  1942 werd gehanteerd. Destijds kwam   vast

54   J. Verburg Vennootschapsbelasting Fiscale Hand- en Studieboeken nr.4, Kluwer, Deventer,
2' druk (2000), p. 75.

55    J.P. Scheltens, De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, Gouda Quint, Arnhem, zj., p. 203.
56 J.F.M. Giele en C.J. Oranje, Onderneming en commanditaire vennootschap, WFR 1987/5771,

p. 520.

57 Vgl. artikel 19 lid 1  WvK.
58     Artikel 20 lid 2 WvK.
59 Zie recentelijk Rb Arnhem 2 november 2000, JOR 2001/52.
60   Artikel 21 WvK.
61    HR 7 juli 1982, BNB 1982/268 m.nt A. Nooteboom.
62     In HR 7 juli  1982, BNB 1982/268 (conclusie A-G van Soest) m.nt. A. Nooteboom wordt dit

verwoord als volgt: 'een beherende vennoot in een open commanditaire vennootschap (...)
wordt voor zijn aancteel in het resultaat van een dergelijke vennootschap in de heffing van
inkomstenbelasting, indien hij een natuurlijk persoon is, dan wel van vennootschapsbelasting
indien hij een lichaam is, rechtstreeks -dat wit zeggen op de grondslag van het behaalde en
niet op die van het uitgedeelde resultaat- betrokken; hieruit vloeit voort dat indien in het door
de (open) commanditaire vennootschap behaalde resultaat van belasting vrijgestelde
bestanddelen zijn begrepen, ook die bestanddelen rechtstreeks aan de beherende vennoten
voor hun aandeel daarin opkomen, zodat de mlstelling voor wat betreft de (open)
commanditaire vennootschap slechts van toepassing kan zijn voor zover die bestanddelen niet
aan de haar beherende vennoten toekomen'.
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te staan dat deze omschrijving alleen betekenis had voor de heffing van
vennootschapsbelasting.63 Indien een CV onder het regime van het Besluit Vpb
1942 niet kwalificeerde als open CV, bleven de aan de commanditaire vennoten-

natuurlijke personen toekomende winsten 'zweven' zolang deze niet werden

uitgekeerd. Pas na uitkering konden de winsten worden betrokken in de
inkomstenbelasting. In het geval dat het commanditaire aandeel niet tot
ondernemingsvermogen van de natuurlijke personen-ondernemers kon worden

gerekend, vielen gereserveerde winsten zowel buiten de heffing van vennoot-

schapsbelasting als buiten de heffing van inkomstenbelasting. Met het oog op
deze onvolkomenheid is de definitie van de open CV in de Algemene wet inzake

rijksbelastingen (AWR) opgenomen, welke wet zowel voor de inkomsten-
belasting als voor de vennootschapsbelasting geldL Het doel van deze exercitie
was te bewerkstelligen dat indien er, beoordeeld op basis van de definitie, geen
sprake was van een open CV maar van een besloten CV, de commanditaire

vennoten-natuurlijke personen alsdan als ondernemers in de zin van artikel 6
Wet    op de inkomstenbelasting     1964 (oud) hadden te gelden. Indien    de
commanditaire vennoten evenwel niet tot de stille reserves bij liquidatie
gerechtigd waren, bleek dit laatste niet aan de orde te zijn: de commanditaire
vennoten moesten in dat geval worden beschouwd als bijzondere geldschieters
tegen winstaandeel, welk winstaandeel fiscaal pas werd genoten op het moment
dat de zuivere inkomsten aan de commanditaire vennoten op de voet van artikel
33 Wet op de inkomstenbelasting 1964 (oud) toevloeiden.64 Aldus was bij
aanwezigheid van commanditaire vennoten-natuurlijke personen in een besloten
CV de mogelijkheid blijven bestaan dat gereserveerde winsten bleven 'zweven'.
Bij latere overdracht van het commanditaire aandeel incasseerde de
commanditaire vennoot deze gereserveerde winsten in de vorm van onbelaste
vermogenswinst.6S Deze situatie is door invoering van het boxenstelsel per 1

januari 2001 geheel gewijzigd. De commanditaire vennoten in een besloten CV
genieten thans winst uit onderneming als medegerechtigde tot het vermogen van
een onderneming.66 Onder het (nieuwe) ondernemersbegrip vallen de
commanditaire vennoten echter niet.67

63 HofArnhem 30januari 1959, BNB 1960/44.
64    HR 1 juli 1964, BNB 1964/259 m.nt. A.J. van Soest.
65  Zie J.F.M. Giele, De commanditaire vennootschap, Fiscale monografieen, nr. 44, Kluwer

(1987), p. 73 en 116 t/m 122 en N.H. de Vries en L.W. Sillevis, De moeizame symbiose
tussen het vennootschapsbelastingrecht en het privaatrecht, in: Van wet naar recht Opstellen
aangeboden aan Prof mr J.P. Scheltens, Kluwer, Deventer (1984), p. 237 t/m 257. Deze
schrijvers verdedigen de opvatting dat in casu belastingheffing op grond van artikel 27 lid 1
wet op de inkomstenbelasting  1964 (oud) niet mogelijk is.

66    Zie art. 3.3 Wet IB 2001.
67    Zie art 3.4 Wet III 2001.
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6      De fiscale transparantie van personenvennootschappen in praktijk

6.1 Intei(ling

De wijzigingen in het inkomstenbelastingregime per 1 januari 2001 hebben geen
gevolgen gehad voor de fiscale transparantie van personenvennootschappen in
de sfeer van de vennootschapsbelasting. De besloten personenvennootschap is
nog steeds geen subject voor de vennootschapsbelasting. Vennoten-natuurlijke
personen zijn rechtstreeks inkomstenbelastingplichtig voor hun aandeel in de
ondernemingswinst terwijl vennoten-lichamen voor hun winstaandeel
rechtstreeks in de vennootschapsbelasting worden betrokken.
Fiscaal transparante personenvennootschappen worden in de praktijk veelvuldig
gebruikt voor joint ventures tussen twee of meer lichamen (NV, BV of een
vergelijkbaar buitenlands lichaam). Bij gebruik van een fiscaal transparante
rechtsvorm voor een joint venture wordt het partner-lichaam derhalve zelfbelast
voor zijn aandeel in de resultaten van de joint venture. Op grond van deze
fiscale transparantie kan het partner-lichaam ook zijn aandeel in een eventueel
(aanloop)verlies van de joint venture direct in mindering brengen op zijn eigen
winst. Hierbij moet worden aangetekend dat verliezen uit een joint venture die
de rechtsvorm van een CV heeft aangenomen door de partners-commanditaire
vennoten slechts in aanmerking kunnen worden genomen tot het bedrag van
hun commanditaire kapitaal. Voor de vennoot in een VOF geldt deze beperking
niet. Ook kan als voordeel worden genoemd dat bij inbreng van een (deel van
een) onderneming in een personenvennootschap overdrachtwinst of
herwaarderingwinst geheel of gedeeltelijk kan worden voorkomen,68 zonder dat
een beroep behoeft te worden gedaan op een specifieke faciliteit zoats artikel 14
(bedrijfsfusie) of 15 (fiscale eenheid) Wet Vpb 1969 waaraan beperkende
voorwaarden zijn verbonden. Als laatste wil ik het voordeel noemen dat een
lichaam voor zijn aandeel in een door een besloten personenvennootschap op
een bedrijfsmiddel gerealiseerde stille reserve onder voorwaarden een herinves-
teringsreserve kan vormen. Vervolgens kan deze reserve door het lichaam
worden benut voor vervangingsinvesteringen in de eigen onderneming.

68    Zie P.H.J. Essers, Fiscale aspecten van de deelname van een NV of BV als firmant in een
commanditaire vennootschap onder firma, TVVS 1985, p. 9 t/m 14; E. Aardema, De firma als
samenwerkingsverband tussen B.V.-en, in: L.W. Sillevis e.a., Leids Fiscaal Jaarboek 1987,
Fiscaal ondememingsrecht, Gouda Quint (1987), p. l t/m 8.

163



Hoofdstuk 5

6.2 De BF-FOF en BF-CF

In de praktijk blijken ondernemers te zoeken naar mogelijkheden om hun
aansprakelijkheid te beperken, in weerwil van de aansprakelijkheid die is
verbonden aan het participeren in een VOF of CV. In het buitenland is dit niet
anders.69 De vaak gevonden oplossing voor het beperken van de hoofdelijke

aansprakelijkheid die op de vennoten van een VOF rust, is het tussenschakelen

van participatie-BV's met een beperkt eigen vermogen die geen andere
activiteiten ontplooien dan het participeren in de joint venture: de BV-VOF
constructie. Deze participatie-BV's zijn formeel vennoot in de VOF, maar hun
beperkte eigen vermogen levert voor de aandeelhouders van deze participatie
BV's, -de eigentijke joint venture-partners-, de facto beperking van aansprake-
lijkheid op. Door iedere participatie-BV voor de heffing van vennootschaps-
belasting onderdeel te laten uitmaken van een Vpb-fiscale eenheid met de joint
venture-partner die de betreffende participatie-BV heeft opgericht en in stand

houdt, wordt tevens bereikt dat de gehele BV-VOF constructie fiscaal
transparant is.
Het gegeven dat de commanditaire vennoten in een CV niet aansprakelijk zijn
voor de zaakschulden van de vennootschap en slechts gehouden zijn te delen in
tekorten tot het bedrag van hun inbreng maakt de CV een geliefd instrument
voor joint ventures. Meestal ziet men de constructie waarbij de joint venture-
partners fungeren als commanditaire vennoten van de CV. Een door de joint
venture-partners gezamenlijk opgerichte, laag gekapitaliseerde, BV neemt de
positie van enig beherend vennoot in. Men spreekt in dit verband van de BV-CV
constructie.70 De aansprakelijkheid die de beherend vennoot van een CV kent
wordt zodoende, afgezien van een mogelijke 'doorbraak' van aansprakelijkheid,
beperkt tot het eigen vermogen van de beherend vennoot-BV.

Joint ventures in de rechtsvorm van een personenvennootschap worden in het
algemeen aangegaan vanwege de fiscale voordelen. Vanuit het oogpunt van
aansprakelijkheidsbeperking zou echter een NV of een BV de voorkeur
verdienen.

69 Zie bijvoorbeeld Robert W. Hamilton Business Organisations, Unincorporated Businesses

and Closely Held Corporations, Essential Terms and Concepts, Aspen Law & Business
(1996), p. 113/114 over de moderne limited partnership naar Amerikaans recht die in zijn
meest typische vorm slechts 66n 'corporate' general partner heeft en soms vele limited
partners.

70 Zie onder meer J. de Bakker, De commanditaire vennootschap als samenwerkingsvorm tussen
rechtspersonen, De Naamlooze Vennootschap (1973) nr. 4/5, p. 53 t/m 58, en W. Westbroek
De commanditaire vennootschap en het ondernemingsrecht, De Naamlooze Vennootschap
(1979) nr. 12, p. 213 e.v.; J.J.M. I«eysen, Fiscale aspecten  van de commanditaire
vennootschap in: H.W. Heyman e.a., De commanditaire vennootschap in de actuele praktijk,
Serie Recht en Praktijk nr. 48, Kluwer Deventer (1988), p. 77 Vm103.
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Al met al leveren deze stapelconstructies even zovele gecompliceerde rechts-
figuren op. Vanuit civielrechtelijk perspectief worden ook weI bedenkingen
geuit tegen deze vermenging van personenvennootschaps- en

rechtspersonenrecht.7' In de fiscale literatuur worden deze structuren evenwel
legitiem geacht. Het vermijden van potentiele belastingheffing over winsten,
terwijl er elders in de groep verliezen zijn, levert voldoende rechtvaardiging op. 72

In het verleden heeft de staatssecretaris van Financien dan ook meer dan eens
aangegeven dat er geen aanleiding was om de onderhavige stapelconstructies te
bestrijden:3 Vanuit de optiek van de gelijke behandeling kunnen evenwel
bezwaren worden geuit tegen het feit dat de hierboven omschreven directe
verliesverrekening niet mogelijk is in de situatie waarin, in plaats van een VOF
of CV, is gekozen voor een  BV of NV als joint venture-vennootschap.  Het feit
dat de BV of NV rechtspersoon is en de VOF of CV dat (nog) niet zijn, is
hiervoor mijns inziens onvoldoende reden. Ik kom op dit punt hierna uitvoeriger
terug.

7      De fiscaal transparante cost company

In de fiscale praktijk ziet men ook dat een NV of BV door middel van
contractuele regelingen als het ware fiscaal transparant wordt 'gemaakt'. Het
betrelt dan een overeenkomst tussen de aandeelhouders enerzijds en de NV of
BV anderzijds krachtens welke de door de NV of BV ontplooide activiteiten
geheel voor rekening en risico van de aandeelhouders komen. Dit weerhoudt de
NV of BV evenwel niet om onder eigen naam op te treden in het
maatschappelijke en economische verkeer. Van Kempen 4 wijst er op dat een
dergelijke overeenkomst met zich brengt dat de positie van de aandeelhouders
vergelijkbaar wordt met de positie van een vennoot in een VOF. Contracten als
deze worden dan ook meestal afgesloten tussen 'intuitu personae'
samenwerkende aandeelhouders in het kader van een bepaald project. Een
dergelijke vennootschap wordt in de regel aangeduid als een cost company. Het
grote fiscale voordeel van de cost company is dat, net als bij een besloten

71 Zie onder andere: T.J. van der Ploeg De commanditaire vennootschap met een beherende b.v.,
TVVS 1986 nr. 3, p. 57 e.v.en A.L. Mohr, De commanditaire vennootschap en haar vreemde
kostgangers, Studiekring Prof. Mr J. Off'erhaus, Reeks Handelsrecht no 20, Kluwer, Deventer
(1987)

72 Zie bijvoorbeeld H.M.N. Schonis, De commanditaire vennootschap als fiscale constructie?,
TVVS 1980 nr. 10. p. 235/236.

73 Tweede Kamer, 1983-1984, 17 846 nr. 5, p. 2 (MvA).
74  J.M. van Kempen, Cost(-plus):doorberekening van concernkosten met winstopslag?, in:

Fiscale aspecten van ondernemingen, Opstellen aangeboden aan Prof. D.A.M. Meeles,
Kluwer, Deventer (1985), p. 96 t/m 98.
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personenvennootschap, (aanloop)verliezen van de NV of BV op het niveau van
de aandeelhoudende lichamen in aanmerking kunnen worden genomen.
Uit het Besluit Vergunningen Koolwaterstoffen 19968 blijkt    dat    de    cost

company op verzoek van oliemaatschappijen reeds in 1967 mogelijk is gemaakt.
In de artikelen 4.15 en 4.16 van het Besluit is aangegeven welke bepalingen in
de overeenkomst tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, er toe
strekkende dat 'de vennootschap de winning zal doen verrichten voor rekening
van de aandeelhouders' moeten worden opgenomen.
Vanuit civielrechtelijke optiek is het 66n en ander afte dingen op de rechtsfiguur
van de cost company. Het voert te ver om daar, binnen het kader van deze
studie, nader op in te gaan. Wel wil ik wijzen op de mijns inziens precaire
situatie waarin het bestuur van de cost company zich bevindt. Kan het bestuur
immers in het kader van zijn bestuurs- en beheerstaak wet verantwoorden dat het

gehele vennootschapsresultaat wordt 'weggecontracteerd' ten behoeve van de
aandeelhouders. Is sprake van onbehoorlijke taakvervulling (art. 2:9 BW) of
zelfs van kennelijk onbehoorlijk bestuur (art. 2:248 BW en tweede

misbruikwet)? Daarnaast bestaat in deze gevallen ook altijd de dreiging van een
onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Hiervoor  zagen wij dat uit hoofde van het

afsluiten van een 'Gewinnabfithrungsvertrag' de eis wordt gesteld dat de
verliezen van de onderneming die haar winsten afstaat moeten worden

aangezuiverd.

8      De fiscaal transparante fronting-BV

Bij samenwerkingsprojecten in de bouwsector wordt in de praktijk wel gebruik
gemaakt van een zogenaamde fronting-BV. De samenwerkende aandeelhouders
van de fronting-BV sluiten, teneinde fiscale transparantie te bewerkstelligen, een
overeenkomst af met de fronting-BV waarin is vastgelegd dat de fronting-BV
voor rekening en risico van de samenwerkende aandeelhouders opereert. Veelal
pleegt men  in deze gevallen vooraf overleg met de fiscus teneinde zekerheid te
verkrijgen dat het beoogde fiscale gevolg ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
Soms stelt de fiscus zich op het standpunt dat de fronting-BV een zekere winst"
in het kader van de vennootschapsbelastingheffing dient aan te geven. In de
meeste gevallen treedt de fronting-BV op eigen naam naar buiten. In sommige

75      Besluit van 26 maart 1996, houdende de bepalingen inzake financiele voorschriften  bij  een
opsporings- of winningvergunning voor koolwaterstoffen op grond van de Mijnwet
continentaal plat, Stb. 1996,212 p. 24/25.

76    Zie p. 115 van deze studie.
77     In de praktijk blijkt ongeveer 5% van de werkelijke winst te volstaan.
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gevallen opereert de fronting-BV echter onder naam van de samenwerkende
aandeelhouders.
Ook tegen de fronting-BV kunnen civielrechtelijke bezwaren worden
aangevoerd zoals hiervoor aangestipt.

9 Conclusie

De voorbeelden van de cost company en de fronting-BV laten zien dat NV's en
BV's, ondanks hun zelfstandige belastingplicht met behulp van contractuele
constructies in joint venture-situaties kunnen worden omgevormd tot fiscaal
transparante vennootschappen. Dit lijkt in strijd te zijn met het wettelijk
uitgangspunt dat NV's en BV's zozeer zijn verzelfstandigd van hun aandeel-
houders dat de resultaten slechts aan de NV of BV zelf kunnen worden
toegerekend. Kennelijk voelt de fiscus hier geen principiele bezwaren. Indien dit
inderdaad het geval is kan vanuit rechtseconomische optiek de (retorische) vraag
worden gesteld of het wel efficient en kostenbewust is slechts fiscale
transparantie bij NV's of BV's toe te staan indien 'extra papier' wordt geprodu-
ceerd.

Met de bovenstaande analyse van de verlengstukgedachte en de fiscale
behandeling van personenvennootschappen binnen de vennootschapsbelasting
meen ik te hebben aangetoond dat vormen van 'transparance fiscale' reeds op
meerdere plaatsen  in  de  Wet  Vpb   1969 tot uitdrukking komen. De inwerking-
treding van de nieuwe aanmerkelijkbelangregeling geeft voorts een nieuwe
impuls aan het denken over fiscale transparantie voorzover het belastingheffing
van ondernemingswinsten betreft.
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Beschouwingen over huidige fiscale kwalificatiecriteria

1      Instrumentele toerekening

1.1 Inteiding

Mijn indruk is dat het Nederlandse systeem van belastingheffing over winst uit

objectieve onderneming zich in toenemende mate richt op het belasten van de
ondernemer 'achter' de onderneming.' Niet de objectieve onderneming is het
subject van de belastingheffing over ondernemingswinsten, maar de ondernemer
aan wie de ondernemingswinsten kunnen worden toegerekend. De invoering van
een rechtsvormneutrate ondememingswinstbelastingz voor alle ondernemers die
wordt geheven naar een vast proportioneel tarief en met het doel om verrekend
te worden met de over winstuitdelingen en onttrekkingen verschuldigde
inkomstenbelasting is niet waarschijnlijk. In de eind 1997 verschenen nota

'Belastingen in de 21 eeuw; een verkenning' wordt geconcludeerd dat 'een
ondernemingswinstbelasting geen optie is die overwogen wordt'.3
Voorts werd tijdens de parlementaire behandeling van de ingrijpende

wijzigingen die per 1 januari 1997 werden doorgevoerd in de aanmerkelijk-
belangregeling die (inhoudende, kort gezegd, de invoering van een forfaitair
verrekeningssysteem van vennootschapsbelasting met inkomsten-belasting) erop
gewezen dat de situatie waarin de aanmerkelijkbelanghouder zich bevindt,
vergelijkbaar is met de situatie waarin de ondernemer zich bevindt. De memorie
van toelichting' stelt in dit verband:

1 Zie voor voorstellen omtrent een rechtsvormonafhankelijke belastingheffing van
ondernemingswinsten onder meer: J.E.A.M. van Dijck, Belastingheffing van ondernemingen
ongeacht de rechtsvorm, Belastingconsulentendag 1984, Fed, Deventer (1984), p. l t/m 67,
A.C. Rijkers, Ondememingsbelasting MBB (1996), p. 29 t/m 36 en P.H.J. Essers,

Knelpunten bij de hervorming van de belastingheffing van ondememingen, Inaugurele rede
KUB, Kluwer, Deventer (1992) en Het ondernemingsbegrip in de inkomstenbelasting ter
discussie, TFO, nr. 32, 1997, p. 134 Vm 144.

2   Zie voor een overzicht van de in de literatuur aangetroffen pleidooien voor een vorm van
ondememingswinstbelasting Y.N. Koudijs, Ondernemingswinstbelasting een rechtsvorm-
neutrale belastingheffing naar de winst uit onderneming (diss.), UvA Amsterdam Centrale

drukkerij UvA (1993), hoofdstuk 3, p. 14 e.v.
3 Tweede Kamer, vergadetjaar 1997-1998,25 810, nr. 2, p. 188.
4 Tweede Kamer, vergadetjaar 1995-1996, 24 761, nr.  3, p.  5  (MvT).
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'(..) Een belastingplichtige die een ondememing wil beginnen, heeft de
keuze uit verschillende rechtsvormen waarin die bedrijfsuitoefening
kan plaatsvinden. Hij kan enerzijds kiezen voor een eenmanszaak of
een firma-verband met anderen, anderzijds voor een bedrijfsuitoefening
door middel van een afzonderlijke rechtspersoon. In dat laatste geval
oefent een belastingplichtige de ondememing niet zelf uit, maar als
aandeelhouder zal hij een zodanige invloed op de bedrijfsuitoefening
kunnen uitoefenen dat er feitelijk weinig verschil zal bestaan tussen
beide vormen van bedrijfsuitoefening. Een dergelijke aandeelhouder
zal primair geTnteresseerd zijn in de ondernemingsactiviteiten en de
daarmee behaalde resultaten. Naast de aandeelhouder-ondernemer
(curs. TvD) staat de aandeelhouder-belegger (curs. TvD). Een
dergelijke aandeelhouder zal geen directe bemoeienis met de
bedrijfsuitoefening hebben. Het zal hem in de eerste plaats gaan om het
rendement op zijn belegging'.

Vervolgens wordt ter motivering van de 5%-grens die de scheiding aanbrengt
tussen aanmerkelijkbelanghouders en andere aandeelhouders opgemerkt dat bij
dergelijke aandelenpaketten een zodanige betrokkenheid bij de onderneming
mag worden verondersteld dat in het algemeen sprake zal zijn van een
mengvorm van ondernemen en beleggen.
De idee dat in het belastingrecht een onderscheid dient te worden gemaakt
tussen aandeelhouder-beleggers en aandeelhouder-ondememers is reeds jaren
geleden verdedigd door Zwemmer.5 Indien aandeelhouders de eigenlijke
ondernemers zijn, zouden naar zijn inzicht NV's en BV's fiscaal transparant
moeten zijn. Daarentegen zouden NV's of BV's met aandeelhouder-beleggers
zelfstandig belastingplichtig moeten zijn. In dit door Zwemmer voorgestane
stelsel duidt hij de rechtsgrond van de vennootschapsbelasting, in navolging van
Van Brunschot,6 aan als het belasten van winst uit objectieve ondememing
welke niet aan aandeelhouders-natuurlijke personen kan worden toegerekend.
Als voordeel van dit stelsel noemt Zwemmer onder andere dat voor ondernemers
de gekozen rechtsvorm van de onderneming fiscaal neutraal wordt. Een nadeel
van dit stelsel acht Zwemmer de moeilijkheden die het trekken van de grens
tussen ondernemen en beleggen met zich brengt.
Hoewel de fiscale wetgever bij de invoering van de nieuwe aanmerkelijk-
belangregeling niet zover heeft willen gaan als door Zwemmer voorgestaan -zo

5     J.W. Zwemmer, De fiscale positie van de ondernemer, WFR 1978/5378, p. 1037 t/m 1051 en
van dezelfde auteur Verrekenen van verliezen, Belastingconsulentendag 1983, Fed Deventer
(1983), p. 15 t/m 28.

6  F.W.G.M. van Brunschot, Oude aandeelhouders aan nieuwe banden, Oratie UvA, Fed,
Deventer (1970), p. 19.
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is er niet gekozen voor een toerekeningssysteem maar voor een quasi-
verrekenings-systeem- erkent de fiscale wetgever inmiddels wel dat
aandeelhouders onder omstandigheden feitelijk als ondernemers kunnen worden

aangemerkt en dat zulks voor de belastingheffing over de ondernemingswinsten
niet zonder gevolgen mag blijven. Vanuit het perspectief dat rechtspersonen een
dienende functie kunnen hebben, en alsdan als instrument fungeren ter bereiking
van de doelen die de achterliggende ondernemers zich hebben gesteld, wil ik
hier spreken van instrumentele toerekening. Het is een overkoepelend begrip dat
zowel opgeld doet in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting.
De fiscale transparantie van 'besloten'-personenvennootschappen is een
toepassing van deze instrumentele toerekening. In de sfeer van
vennootschapsbelasting kan de idee van instrumentele toerekning worden
herkend in de verlengstukgedachte. In deze lijn doordenkend, zal ik hierna de

huidige kwalificatiecriteria betreffende de zelfstandige belastingplicht c.q.
fiscale transparantie van rechtsvormen in de sfeer van   de

vennootschapsbelasting van commentaar voorzien.

1.2     De stichting

Naast de NV's en BV's worden in artikel 2 Wet Vpb 1969 andere

privaatrechtelijke rechtspersonen aangemerkt als binnenlands belastingplichtige
lichamen. Uitgaande van de aanvullende werking van de vennootschapsbelasting
is de vraag naar de verhouding tussen deze rechtspersonen en de natuurlijke
personen die deze rechtspersonen hebben opgericht interessant. Immers, door
het aanwijzen van privaatrechtelijke rechtspersonen als subjectief
belastingplichtige lichamen voor de heffing van vennootschapsbelasting geeft de
fiscale wetgever impliciet aan dat de natuurlijke personen-ondernemers 'achter'

deze rechtspersonen niet rechtstreeks voor de behaalde ondernemingswinsten in
de inkomstenbelasting kunnen worden betrokken. In dit kader beschouwen wij
allereerst de stichting.

De stichting als zodanig wordt niet met zoveel woorden genoemd in artikel 2 lid
1   Wet   Vpb   1969.   In de fiscale systematiek  valt zij onder de omschrijving
'andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen' die is terug te vinden in artikel 2

lid 1 onderdeeel d Wet Vpb 1969. De civielrechtelijke definitie duidt de
stichting als

'een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon,
welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd
vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken'.7

7     Artikel 2: 285 lid 1 BW.
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Kenmerkend voor de stichting is het verbod op het doen van uitkeringen aan
oprichters of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichtings Het
doel van de stichting wordt door de oprichters in de statuten vastgelegd. In de
structuur en inrichting van de stichting speelt de figuur van de oprichter echter

geen enkele rol. In zoverre is er geen enkele fiscaal relevante band tussen
oprichter en stichting. De stichting is typologisch geen samenwerkingsverband
en kent in beginsel slechts dan orgaan: het bestuur. Een dualistische
basisstructuur zoals bij de vereniging (bestuur en ledenvergadering) of bij de
NV's en BV's (bestuur en algemene vergadering van aandeelhouders) ontbreekt

bij de stichting. Het bestuur van de stichting heeft tot taak het doel waarvoor de
stichting is opgericht te verwezenlijken. In het algemeen kan niet worden gezegd
dat de stichting een instrumentele rechtspersoon is in de zin dat zij dienstbaar is
aan de belangen van degenen die haar hebben opgericht en in stand houden: De
stichting is in het wettelijke systeem een doelvermogen met
rechtspersoonlijkheid en wordt als zelfstandige entiteit in de heffing van
vennootschapsbelasting betrokken indien en voor zover zij een onderneming
drijft.'° De ondernemingswinsten van een stichting kunnen derhalve slechts aan

de stichting zelf worden toegerekend.

1.3     De vereniging

Ook de 'gewone"' vereniging is subjectief belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting indien en voor zover zij een onderneming drijft. In de
wetsystematiek valt de vereniging onder de 'hiervoor niet genoemde
verenigingen en andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen' van artikel 2 lid 1
onderdeel d Wet Vpb 1969. De gewone vereniging is volgens artikel 2:26 B.W.
een rechtspersoon met leden die gericht is op een bepaald doel, niet zijnde het
doel van een cooperatie of onderlinge waarborgmaatschappij. Zij mag geen
winst onder haar leden verdelen. Voorts geldt dat een lid bij opzegging van
diens lidmaatschap geen aanspraak kan maken op een evenredig deel van het
verenigingsvermogen. Tussen de leden en de gewone vereniging bestaat in
zoverre geen enkele band. Voor wat betreft de toerekening van de
ondernemingswinsten draagt de 'gewone' vereniging geen instrumenteel

8    Artikel 2: 285 lid 3 BW. Zie over dit zogenaamde uitkeringsverbod: R.W.F. Hendriks, De
Stichting in concernverband (diss.), Uitgaven van het Schoordijk Instituut in de reeks Center

for Company Law, Tjeenk Willink, Deventer (1994), p.  111 t/m 124.
9     Dit geldt niet voor de a-typische figuur van de groepsverbonden 'afhankelijke' stichting: Zie

R.W.F. Hendriks, De stichting in concernverband (diss.), Uitgaven van het Schoordijk
Instituut in de reeks Center for Company Law, Tjeenk Willink, Deventer (1994), p. 27 t/tn 64.

10      Artikel 2  lid  1  d Wet Vpb  1969.
11 Niet zijnde een cooperatie ofonderlinge waarborgmaatschappij.
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karakter. De gewone vereniging is niet een instrument in handen van degenen
die haar tot stand hebben gebracht en haar in stand houden met het oog op hun
eigen (financiele) voordeel. Zo beschouwd, is het verklaarbaar en
gerechtvaardigd dat de gewone vereniging die een onderneming uitoefent,
evenals de 'nijvere' stichting, zelfstandig belastingplichtig is voor de
vennootschapsbelasting.

1.4     De coDperatie

Ingevolge artikel  2  lid   1   onderdeel  b  Wet  Vpb   1969  zijn cooperaties eveneens

subjectief belastingplichtig. Hiervoor, in hoofdstuk 5, kwam de cooperatie ook
reeds kort ter sprake. De cooperatie wordt door de wetgever gedefinieerd als een
als co6peratie opgerichte vereniging die zich blijkens haar statuten ten doel stelt
in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeen-
komsten, anders dan van verzekering, met de leden gesloten in het bedrijf dat zij
te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen:2 In tegenstelling
tot de gewone vereniging mag de cooperatie wdl winst onder haar leden
verdelen:3 Uit de wettelijke omschrijving blijkt dat de coaperatie zich in eerste
instantie richt op bedrijfshandelingen met haar leden. Er is derhalve, althans in
theorie, sprake van een instrumentele band tussen de coOperatic en haar leden.

De coOperatie is in het ideaaltype een voortzetting van de
ondernemingsactiviteiten van de leden, een 'verlengstuk' van het eigen bedrijf
van de leden. Fiscaal wordt dit tot uitdrukking gebracht in artikel 9 lid 1
onderdeel     g     Wet     Vpb 1969 waarin is vastgelegd dat uitkeringen    van
zogenaamde verlengstukwinst14 aan leden-natuurlijke personen naar rato van de
door ofjegens hen verrichte prestaties ten taste van de winst van de coOperatie
wordt gebracht" In feite betekent dit dat de cooperatie ten aanzien van de
verlengstukwinst fiscaal transparant is indien de verlengstukwinst ook
daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Inzoverre past deze fiscale transparantie in de
door mij voorgestane visie omtrent het instrumentele toerekenen van
ondernemingswinsten aan de ondernemer 'achter' de rechtspersoon. Anders ligt
dit bij de ingehouden verlengstukwinst en de aan leden-lichamen uitgekeerde

12     Artikel 2: 53 lid 1 BW.
13    Artikel 2: 53 a BW.
14 Voor kritiek op het wettelijke systeem van de verlengstukwinst zie: J. Verburg Het fiscale

cooperatie regime onder de loep, Beschouwingen naar aanleiding van een rapport, WFR
1997/6264, p. 1453 e.v. Verburg benadrukt dat vele coOperaties in de praktijk wel degelijk
zelf een onderneming drijven die zelfstandig op de markt opereert, zodat in die gevallen van
vereenzelviging met de ondernemingen van de leden geen sprake kan zijn.

15     Zie over deze verlengstukwinst ook p. 156/157 van deze studie.
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verlengstukwinst'6: deze worden, tezamen met de eigen, verzelfstandigde winst
van de cooperatie bij de codperatie zelf belast.

1.5       De onderlinge waarborgmaatschappij

De onderlinge waarborgmaatschappij wordt in artikel 2 lid 1 onderdeel c Wet
Vpb    1969 met zoveel woorden aangewezen als subjectief belastingplichtig
lichaam. Volgens de civielrechtelijke definitie is de onderlinge waarborg-
maatschappij een vereniging die zich blijkens haar statuten ten doel stelt met
haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten of leden en mogelijk anderen
in het kader van een wettelijke regeling verzekerd te houden, een en ander in het
verzekeringsbedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent. 17

Het winstverdelingsverbod geldt evenmin voor de onderlinge waarborgmaat-
schappij."  Op het eerste gezicht lijkt de band tussen de onderlinge waarborg-
maatschappij en haar leden van gelijke intensiteit als de band tussen de
coOperatie en haar leden. Bij beide rechtspersonen is immers sprake van een
bedrijf dat deze rechtspersonen ten behoeve van haar leden uitoefent. Anders
dan bij de cooperatie zal bij de onderlinge waarborgmaatschappij echter meestal

geen sprake zijn van een verlengstuk van de onderneming van de leden. Het
bedrijf van de onderlinge waarborgmaatschappij bestaat immers primair uit het
afsluiten van verzekeringsovereenkomsten met leden. De leden zullen in het
algemeen niet zelf het verzekeringsbedrijf uitoefenen. De band tussen de leden
en de onderlinge waarborgmaatschappij bestaat hierin dat de onderlinge
waarborgmaatschappij de uitkeringen uit hoofde van schade, risico's en
sommenverzekering respectievelijk de overschotten dan wel de tekorten uit de
verzekeringsactiviteiten omslaat over de leden. De onderneming van de
onderlinge waarborgmaatschappij heeft derhalve, afgezien van de deling van
risico's op basis van het omslagstelsel, geen instrumentele band met de
ondernemingen van de leden-verzekeringsnemers.
Zo gezien, vormen de activiteiten van de onderlinge waarborgmaatschappij  een
aparte onderneming die niet kan worden vereenzelvigd met de ondernemingen
van de leden. In beginsel bestaat er slechts een louter financiele band tussen de

onderlinge waarborgmaatschappij en haar leden: de bedrijfswinst van de
onderlinge waarborgmaatschappij is afkomstig van de leden. Dit gegeven is
mijns inziens echter onvoldoende om er toe te concluderen dat de leden van de
onderlinge waarborgmaatschappij in feite de ondernemers zijn aan wie het
resultaat uit de door de onderlinge waarborgmaatschappij uitgeoefende onder-

16 Deze uitgekeerde winst valt bij de ontvangende leden-lichamen onder de deelnemings-
vrijstelling.

17    Artikel 2. 53 lid 2 BW.
18   Artikel 2: 53 a BW.
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neming moet worden toegerekend. Niet de leden, maar de onderlinge
waarborgmaatschappij zelf is in dit verband als ondernemer terzake van de
verrekeningsactivitieiten te beschouwen. De zelfstandige belastingplicht van de
onderlinge waarborgmaatschappij  is dan ook een juist gegeven.

1.6 De NV en BV

De ondernemingswinsten die op naam van NV's en BV's worden behaald,
komen uiteindelijk voor rekening van de gezamentijke aandeelhouders. Van
verlengstukwinst zoals bij de cooperatie is bij de NV of BV echter doorgaans
geen sprake. Er behoeft immers geen enkele band te bestaan tussen de
onderneming van de NV of BV en de ondernemingen van de aandeelhouders. In
joint venture-situaties zal er sprake van kunnen zijn dat de NV of BV haar
bedrijfsvoering primair richt op bedrijfshandelingen met aandeelhouders doch
als hoofdregel zal dit niet het geval zijn. Zo beschouwd is het verklaarbaar dat
de  NV  en BV ingevolge artikel  2  lid   1   onderdeel  a  Wet  Vpb 1969 zelfstandig
belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Deze benadering kan
evenwel tot resultaten leiden die in strijd zijn met het maatschappelijk en
economisch functioneren van bepaalde, meer persoonsgebonden,

vennootschappen. Ondanks het feit dat de door de NV of BV uitgeoefende
onderneming meestal niet kan worden gezien als het verlengstuk van de
ondernemingen van de aandeelhouders moet de vraag worden gesteld of de
aandeelhouders wellicht kunnen worden gekwalificeerd als de eigenlijke
ondernemers. Bezien vanuit het normatieve kader van de instrumentele toe-
rekening dient immers voor de heffing van ondernemingswinsten te worden
aangeknoopt bij de ondernemer voor wiens rekening de onderneming wordt
uitgeoefend. Indien komt vast te staan dat niet de NV of BV zelf doch de
aandeelhouders van de NV of BV de ondernemers zijn, dient dat fiscaal te
worden gevolgd.

Van Kempen' heeft in dit verband mijns inziens overtuigend aangetoond dat aan
het huidige fiscale onderscheid tussen zelfstandig belastingplichtige kapitaal-
vennootschappen en transparante personenvennootschappen een aantal onjuiste
veronderstellingen ten grondslag ligt. Zo is in de parlementaire geschiedenis van
de  Wet  IB  1964  en  de  Wet  Vpb 1969 terug te vinden  dat de fiscale wetgever er
ten onrechte vanuit ging dat de winst slechts aan de aandeelhouders van een
kapitaalvennootschap kan toekomen nadat door het bevoegde orgaan een
uitdelingsbesluit is genomen, zulks in tegenstelling tot de personenvennootschap

19   M.L.M. van Kempen. Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen (diss.),
Uitgaven van het Schoordijk Instituut in de reeks Center for Company Law, Tjeenk Willink,
Deventer (1999), p. 32 t/m 42.

175



Hoofdstuk 6

waarbij de winst rechtstreeks toevalt aan de vennoten. Duidelijk is echter dat bij

kapitaalvennootschappen, behoudens afwijkende statutaire bepalingen, de vast-
gestelde winst eveneens rechtstreeks ten goede komt aan de aandeelhouders.20

Voorts ging de fiscale wetgever ervan uit dat de NV (de BV bestond toen nog
niet) verschijningsvorm is van een juridisch en economisch zelfstandige onder-

neming met een eigen bestaan  'los'  van de aandeelhouders.  Of en in hoeverre dit

uitgangspunt juist is hangt uiteraard niet af van de rechtsvorm zelf, doch van het
karakter van de onderneming die door middel van de rechtsvorm gestalte krijgt.
De beursvennootschap zal inderdaad grotendeels een 'zelfstandig' bestaan
kunnen leiden, doch de joint venture-vennootschap is voor haar voortbestaan in

beginsel geheel afhankelijk van de partners/aandeelhouders. Ten slotte zou
volgens de fiscale wetgever binnen de NV de positie van kapitaalverschaffer en
ondernemer -anders dan bij de personenvennootschap- per definitie niet
samenvallen. De aandeelhouders zouden slechts als van de onderneming
gescheiden kapitaalverschaffers zijn te beschouwen, zulks onder miskenning van
de rechtswerkelijkheid die laat zien dat aandeelhouders wel degelijk tevens de
ondernemersrol kunnen vervullen en dat in de praktijk, vooral bij BV's, ook zeer
vaak doen. In die gevallen is de positie van deze aandeelhouder-ondernemer

zodanig gelijkend op die van de vennoot in een personenvennootschap dat in
fiscate zin geen onderscheid tussen beiden zou behoren te worden gemaakt.
Materieel is er geen relevant verschil.

1.7      Het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)

Bij afzonderlijke wet van 28 juni 1989 Stb.245, in werking getreden op 1 juli
1989, is het EESV in de Nederlandse wetgeving geTntroduceerd. De wet geeft
uitvoering aan de Verordening van de Raad van de Europese gemeenschappen
van 25 juli 1985 tot instelling van EESV's. Het EESV is derhalve een Europese
rechtsvorm die deels ook door Nederlands recht wordt beheerst. De verordening
kwalificeert het EESV als een samenwerkingsverband en laat aan de wetgevers
van de lidstaten over of het samenwerkingsverband rechtspersoonlijkheid bezit.
De Nederlandse EESV is rechtspersoonz'. Ofschoon het EESV rechtspersoon-

lijkheid bezit zijn de leden hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van het
EESV, zij het dat een lid slechts kan worden aangesproken als het EESV in
verzuim is. Het karakter van de EESV blijkt duidelijk uit artikel 3 lid 1 van de
verordening: 'Het doel van het samenwerkingsverband is de economische
werkzaamheden van zijn leden te vergemakkelijken of te ontwikkelen dan wei
de resultaten daarvan te verbeteren of te vergroten, doch niet het behalen van
winst voor zichzelf. Zijn werkzaamheid dient samen te hangen met de

20 Zie artikel 2:105/216 lid  1  BW.
21       Art. 3 wet van 28 juni  1989,  Stb.  245
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economische werkzaamheid van zijn leden en kan ten opzichte daarvan slechts
een ondersteunend karakter hebben'. Als juridisch instrument moet het EESV
dus dienstbaar zijn aan de belangen van zijn leden; eigen financieel voordeel
mag niet worden nagestreefd. Voorts kent het EESV als samenwerkingsverband
tenminste twee organen: het bestuur en de ledenvergadering. De
ledenvergadering kan alle besluiten nemen ter verwezenlijking van het doel van
het samenwerkingsverband en heeft als zodanig de zwaarste zeggensmacht. Elk
lid heeft in beginsel 6dn stem.
Het lidmaatschap van het EESV is persoonsgebonden. Slechts met toestemming
van alle leden kan een lid zijn lidmaatschap overdragen aan een ander lid of aan
een derde.

In de verordening is 66n fiscale bepaling te vinden (art. 40), luidende als volgt:
'Het resultaat van het samenwerkingsverband is slechts bij de leden
belastbaar'.22 OP grond van Europees belastingrecht  moet  het  EESV  dus  als
transparante entiteit worden gekwalificeerd.23 Bezien vanuit de notie van de
instrumentele toerekening is dit alleszins verdedigbaar. Het gaat bij het EESV
om ondersteunende werkzaamheden die als zodanig moeten samenhangen met
de economische activiteiten van de leden terwijl de EESV een eigen
winststreven ontbeert. Binnen het EESV hebben de leden-ondememers
bovendien de 'hoogste macht'. Dit laatste aspect, gevoegd bij de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de leden, maakt het EESV goed vergelijkbaar met de
VOF.

1.8      De VOF en de cgewone' maaischap

De VOF die in hoofdstuk 5 ook reeds ter sprake kwam, is een veel voorkomende
rechtsvorm waarbij twee of meer personen (natuurlijke personen of rechts-

personen) tezamen een onderneming drijven onder gemeenschappelijke naam.
24

Van oudsher onderscheidt de maatschap zich van de VOF in die zin dat de
maatschap de rechtsvorm is voor het zelfstandige beroep. Aangezien in fiscale
zin het zelfstandig uitoefenen van een beroep is gelijkgesteld aan het uitoefenen
van een bedrijf is er geen reden om de maatschap fiscaal anders te behandelen
dan de VOF. Te minder is hiervoor reden nu de grenzen tussen beroep en bedrijf
in de praktijk vervagen.2' Het feit dat de vennoot van een VOF hoofdelijk voor

22  Hoe de heffing met inachtneming van dit uitgangspunt, volgens de Staatssecretaris dient
plaats te vinden is neergelegd in de Resolutie van 1 maart 1990, nr. 90/63, V-N 1990, p. 815
t/m 819.

23 Anders: A. Van Duin en M.J.W.M. Ellis, Enige fiscale aspecten van het Europees
Economisch Samenwerkingsverband (EESV), De Naamlooze Vennootschap (1990), p. 273.

24    Artikel 16 WvK.
25 Zie hieromtrent Asser-Maeijer 5-V, nr. 19.

177



Hoofdstuk 6

het geheel aansprakelijk is voor de schulden van de vennootschap26 en de
vennoot van een maatschap in beginsel aansprakelijk is naar gelijke delenii

noopt niet tot het maken van enig fiscaal onderscheid.
Civietrechtelijk is nog van belang dat de VOF een afgescheiden vermogenzs

heeft. Het door de vennoten ingebrachte en aan hen gemeenschappelijk
toebehorende vennootschapvermogen is afgescheiden van het privt-vermogen
van de vennoten. Dit afgescheiden vermogen brengt mee dat de zaakscrediteuren
van de VOF zich bij voorrang op dit vermogen kunnen verhalen, zonder dat zij
daarbij de concurrentie hebben te duchten van de priv6-crediteuren van de
vennoten. De vraag of een 'stille' maatschap eveneens een afgescheiden
vermogen kent, is wegens het ontbreken van jurisprudentie op dit punt
omstreden. De VOF treedt in het algemeen, net als de maatschap, als
zelfstandige entiteit op in het maatschappelijke verkeer. 9 In dit opzicht
onderscheiden deze rechtsvormen zich niet van de BV ofNV.

Aangezien de  VOF  en de maatschap  niet in artikel  2  lid  1  Wet  Vpb  1969
worden aangewezen als binnenlands belastingplichtige lichamen zijn deze
rechtsvormen in beginsel transparant voor wat betreft de

vennootschapsbelastingheffing. Vanuit het pet'spectief van de instrumentele
toerekening is dit ook zeer wel verklaarbaar. Bij de VOF en de maatschap is in

de regel immers in beginsel sprake van een samenwerking 'intuitu personae'. De
vennoten van de VOF of maatschap vormen als zodanig het bestuur van de

vennootschap. Zij bepalen het beleid dat door de vennootschap wordt gevoerd.
Er is geen scheiding tussen de positie van de ondernemer en de positie van de
verschaffer van de vennootschappelijke middelen. De samenwerkende vennoten

zijn mitsdien de eigenlijke ondernemers. De VOF ofmaatschap is het instrument

dat de samenwerkende ondernemers ten dienste staat bij de uitoefening van hun
gezamenlijke onderneming. Er van uitgaande dat in het kader van de
vennootschap een onderneming in objectieve zin wordt uitgeoefend ligt het dan
ook voor de hand de uit die onderneming voortvloeiende ondernemingswinst
rechtstreeks toe te rekenen aan de vennoten. Dit alles kan anders liggen bij grote
VOF's of maatschappen waarin van een persoonlijke band tussen de vennoten

geen sprake (meer) is. In feite kunnen in die gevallen de vennoten beleggers zijn

26   Artikel 18 WvK.
27 Zie artikel 7A: 1680 BW waaruit kan worden afgeleid dat de omvang van de

aansprakelijkheid van elk van de vennoten van een maatschap gerelateerd is aan het aantal
vennoten.

28 Zie A.L.Mohr, Van maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap,
Gouda Quint Deventer, 5' druk (1998), p. 148 e.v.

29 Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4' druk (2000), p.
133 t/m 138 spreekt in dit verband van 'rechtsdrager'.
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(geworden) voor relatiefkleine participaties en kan de VOF ofmaatschap min of
meer verzelfstandigd zijn.

Ook in het a-typische geval dat voor de toetreding en vervanging van vennoten
niet de toestemming nodig is van alle andere vennoten dient mijns inziens anders
te worden geoordeeld. Indien binnen een samenwerkingsvorm de vrije
overdraagbaarheid van participaties wordt toegestaan, kan moeilijk worden
volgehouden dat de persoonlijke hoedanigheid van de participanten een grote rol
speelt. Van een samenwerking 'intuitu personae' mi dan uit de aard van de mak
geen sprake kunnen zijn. De vennoten zullen veeleer gekwalificeerd kunnen
worden als vennoten-beleggers. Jurisprudentie over deze bijzondere variant van
de VOF en maatschap ontbreekt, behoudens het in casu zijdelings van belang
zijnde arrest Hoge Raad 24 november 1976, BNB 1978/13 (na conclusie A.G.
van Soest) m.nt. van Meering, welk arrest hieronder zal worden besproken.

1.9 De (burgerlijke) maatschap op aandelen

De (burgerlijke) maatschap op aandelen valt onder de in artikel 2 lid 1 onderdeel
a Wet Vpb 1969 gebezigde omschrijving van 'andere vennootschappen welker
kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld'. Dit maakt de (burgerlijke)
maatschap op aandelen tot een subjectief belastingplichtig lichaam voor de
vennootschapsbelasting. Blijkens de wetsgeschiedenis heeft de fiscale wetgever
met deze omschrijving met name het oog gehad op de (burgerlijke) maatschap
op aandelen die een onderneming drijft.30
Het begrip '(burgerlijke) maatschap op aandelen' als zodanig is een onbekende
rechtsvorm in het privaatrecht. Het fenomeen kan worden gezien als een
praktijkvariant van de gewone maatschap van artikel 7A:1655 BW:' Anders dan
bij de CV 2 verbiedt de wet niet het bestaan van een maatschap met een in
aandelen verdeeld kapitaal. De betekenis van de wettelijke terminologie 'welker
kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld' kwam aan de orde in Hoge
Raad 24 november 1976, BNB 1978/13 (na conclusie A-G Van Soest m.nt. van
Meering). De casus was als volgt. Een maatschap met een in aandelen verdeeld
kapitaal had als doel de gezamenlijke exploitatie van een landbouwbedrijf. Met
het oog op de continuiteit werd de eigendom van landbouwgronden in de
maatschap ingebracht. In evenredigheid met de door ieder van de vennoten
ingebrachte gronden werden aandelen uitgereikt welke aandelen niet vrij

30 Tweede Kamer, vergadedaar 1959-1960,6 000, nr.  3, p.  17 (MvT).
31 Vgl. echter HR 6 februari 1935 NJ 1935, p. 1513 W 12882 m.nt. EMM waarin de Hoge Raad

oordeelde dat het geenszins in strijd met het karakter van een maatschap is indien toetreding
en uittreding van vennoten door overdracht van aandeelbewijzen geschiedt; de deelneming in
een maatschap kan zelfs op vrij overdraagbare aandeelbewijzen worden gesteld.

32     Artikel  19 lid 3 WvK.
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overdraagbaar waren. In de maatschapsakte was vastgelegd dat de overdracht
van de aandelen aan derden uitsluitend met toestemming van alle andere
vennoten kon plaatsvinden. Het was deze omstandigheid die de Hoge Raad er
toebracht om de onderhavige maatschap niet als belastingsubject voor de
vennootschapsbelasting aan te merken. De Hoge Raad oordeelde dat de vraag
naar de belastingplicht niet uitsluitend kan worden beantwoord aan de hand van
het formele criterium of sprake is van een vennootschap met een in aandelen
verdeeld kapitaal. Daamaast moet tevens voldaan zijn aan het feitelijke vereiste
dat de onderhavige maatschap economisch en maatschappelijk voldoende
overeenstemt met kapitaalvennootschappen waarbinnen het persoonlijke
element in de onderlinge betrekkingen is verdwenen. Aan de hand van de
parlementaire geschiedenis van fondsen voor gemene rekening adstrueert de

Hoge Raad zijn opvatting dat de vennootschapsbelasting met name in het leven

is geroepen om vennootschappen te treffen waarin de deelgerechtigden in
hoofdzaak kapitaalverschaffers zijn. De (burgerlijke) maatschap op aandelen
behoorde volgens de Hoge Raad tot het type vennootschap

'waarin de op onderlinge samenwerking gerichte persoonlijke relaties
tussen de vennoten het kenmerkende element vormt'.

Slechts indien voor de vervreemding van de aandelen niet de toestemming van
alle vennoten is vereist verdwijnt dit kenmerkende persoonlijke element uit de

onderlinge relaties en nadert de (burgerlijke) maatschap op aandelen in
economisch en maatschappelijk opzicht de klassieke kapitaalvennootschap. Ik
plaats dit arrest van de Hoge Raad in de sleutel van het onderscheid tussen

vennootbelegger en vennoot-ondernemer. Indien men in een
samenwerkingsvorm vrije overdraagbaarheid van de participaties toestaat dan

spelen de persoonlijke capaciteiten van de participanten een geringe rol en krijgt
de participatie veeleer het karakter van een belegging. In dat geval is
zelfstandige belastingplicht van het samenwerkingsverband aangewezen. Indien
evenwel de overdracht van de participaties aan derden slechts met toestemming
van alle andere participanten kan plaatsvinden dan is fiscale transparantie op
zijn plaats. De vennoten van een dergelijke maatschap zullen evenwel, ondanks
het feit dat sprake kan zijn van een in aandelen verdeeld kapitaal, doorgaans de
positie van ondernemer bekleden.

1.10    Hetfonds voor gemene rekening

Ingevolge artikel  2   lid  2   Wet  Vpb 1969 wordt onder een fonds voor gemene
rekening verstaan een fonds ter verkrijging van voordelen voor deelgerechtigden
door het voor gemene rekening beleggen of anderszins aanwenden van gelden,
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mits van de deelgerechtigdheid  in het fonds blijkt uit verhandelbare bewijzen
van deelgerechtigdheid. Het fonds voor gemene rekening als zodanig is, evenals
de (burgerlijke) maatschap op aandelen, als separate rechtsvorm onbekend in het
privaatrecht. In veel gevallen zal deze rechtsfiguur evenwel kunnen worden
gebracht onder het maatschapsbegrip van artikel 7A:1655 B.W.
In fiscale zin wordt onderscheid gemaakt tussen 'open' en 'besloten' fondsen
voor gemene rekening.  Het in artikel  2  lid  2  Wet  Vpb 1969 omschreven fonds
betreft het open fonds voor gemene rekening. De niet onder de definitie van
artikel  2   lid  2  Wet  Vpb 1969 vallende fondsen worden aangeduid als besloten
fondsen. Deze fondsen zijn fiscaal transparant.
De transparantie van een fonds voor gemene rekening is afhankelijk van de mate
van verhandelbaarheid van de bewijzen van deelgerechtigdheid. Blijkens artikel
2   lid 2 derde volzin   Wet   Vpb   1969   is van verhandelbare bewijzen   van
deelgerechtigheid slechts sprake indien voor de vervreemding van dergelijke
bewijzen niet de toestemming van alle deelgerechtigden is vereist. In geval
vervreemding uitsluitend kan plaatsvinden aan het fonds zelf of aan bloed- en
aanverwanten in de rechte lijn worden de bewijzen van deelgerechtigheid als
niet-verhandelbaar aangemerkt. Slechts het fonds met in deze zin verhandelbare
bewijzen van deelgerechtigdheid geldt als subjectief belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting.
In de parlementaire geschiedenis wordt er op gewezen dat open beleggings-
fondsen in de visie van de wetgever zijn uitgegroeid tot instellingen die zich in
financieel-economisch opzicht niet wezenlijk onderscheiden van de op hetzelfde
terrein werkzame NV's. In het maatschappelijk verkeer vervullen zij een zelfde
functie, on(tanks het gemis aan rechtspersoonlijkheid. Voorts wordt opgemerkt:

'door de uitgifte van bewijzen van deelgerechtigheid, gepaard gaande
met de verhandelbaarheid daarvan zonder toestemming aan de
mededeelgerechtigden in het fonds, wordt de band tussen de houder
van zulk een bewijs en het betrokken fonds maatschappelijk als van
gelijke aard ervaren als de verhouding tussen de houder van een
aandeel in een NV en die vennootschap'.33

Uit dit citaat blijkt dat de fiscale wetgever aan de bewijzen van deelgerechtigd-
heid in een open fonds voor gemene rekening een beleggingskarakter toekende.
De verwijzing naar de aandeelhouder van een NV acht ik begrijpelijk aangezien
de wetgever, zoals hiervoor meermalen bleelg de NV zag als een klassieke
kapitaalvennootschap waarbij de aandeelhouders louter als kapitaalverschaffers

33 Tweede Kamer, vergaderjaar 1968-1969, 6 000, nr.  22, p.  12.
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fungeren.34 Aan de figuur van de aandeelhouder-ondememer besteedde de

wetgever bij de invoering van de Wet Vpb 1969 geen aandacht.

1.11   De CV

Hoewel de fiscale behandeling van de open CV ree(is in hoofdstuk 5 is
besproken, is het mijns inziens gewenst om de CV op deze plaats te analyseren
vanuit het perspectief van de instrumentele toerekening. Volgens artikel  19  lid  1

Wetboek van Koophandel wordt een CV aangegaan tussen 66n of meer
hoofdelijk verbonden vennoten en 66n of meer 'personen als geldschieters'. De
laatstbedoelde personen -de commanditaire vennoten- nemen deel onder het
beding dat de risico's beperkt zulten blijven tot de waarde van hetgeen zij ten
titel van inbreng ter beschikking hebben gesteld aan de CV;': hun bijdrage in de
eventuele verliezen is tot dat bedrag beperkt. Een commanditaire vennoot is niet
bevoegd om voor de vennootschap beheershandelingen te verrichten 6 en is

jegens derden niet verbonden voor de verbintenissen van de CV. Evenals de
VOF is de CV oorspronkelijk een rechtsvorm tot uitoefening van een
gezamenlijk bedrijf. 37

De 'gewone' vennoten van de CV worden doorgaans aangeduid als 'beherende'

vennoten. Bij wet van 28 mei 1975, Stb. 277 is aan artikel 19 Wetboek van

Koophandel een derde lid toegevoegd luidende:

'de vennootschap bij wijze van geldschieting heeft geen in aandelen

verdeeld kapitaal'.

De invoering van deze wet is terug te voeren op de inhoud van de eerste EG-

richtlijn inzake het vennootschapsrecht (o.a. betrekking hebbende op de plicht
tot publicatie van de jaarstukken) welke niet alleen betrekking had op de NV

maar ook op de CV op aandelen. Deze destijds sporadisch voorkomende variant
op de 'gewone' CV kende naast aandelen op naam ook aandelen aan toonder.8

Invoering van de eerste EG-richtlijn in de regelgeving voor wat betreft de CV op
aandelen dreigde een gecompliceerde legislatieve operatie te worden. De CV op
aandelen was namelijlg anders dan in een aantal andere EG-landen, in het geheel

34   Vgl. F.W.G.M. van Brunschot Oude aandeelhouders aan nieuwe banden, Oratie UvA, Fed,
Deventer (1970), p. 26/27 die overigens zeer kritisch is over de subjectieve belastingplicht
van het open fonds voor gemene rekening.

35     Artikel 20 lid 3 WvK.
36     Artikel 20 lid 2 WvK.
37    Asser-Maeijer 5-V, nr. 352.
38   Zie E.P.M. Vermeulen, De commanditaire vennootschap op aandelen, Personenvennootschap

en ondememing Over persoonsgebonden ondernemingen en titel 7.13 ONBW, Schoordijk

Instituut, Center for Company Law, Tjeenk Willink, Deventer (1999), p. 81 t/m 87.
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niet wettelijk geregeld. Voorts bezat de CV op aandelen geen rechtspersoonlijk-heid, terwijl de eerste EG-richtlijn het oog had op rechtspersonen. De wetgever
meende uit pragmatische overwegingen er goed aan te doen om de CV op
aandelen  'af te schaffen'. De afschaffing heeft er echter niet toe geleid dat naar
huidig recht een CV met overdraagbare aandelen niet meer zou kunnen
bestaan.19 Slechts het uitgeven van verhandelbare aandeelbewijzen of aandelen
aan toonder is voor de CV niet meer mogelijk. De fiscale wetgeving werd naar
aanleiding van de 'afschaffing' van de CV op aandelen aangepast. In plaats van
de term 'commanditaire vennootschap op aandelen' werd gekozen voor de term
'open commanditaire vennootschap'. In het kader van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen (AWR) werd de deelgerechtigdheid in een open CV voor de
belastingheffing gelijkgesteld aan een 'aandeel'.40

Reeds eerder kwam ter sprake dat de open CV zelfstandig belastingplichtig is
voor de vennootschapsbelasting.4' Naast de open CV staat de besloten, fiscaal
transparante, CV. Elke CV die niet kwalificeert als open CV geldt in fiscale zin
als een besloten CV. Zowel de open als de besloten CV zijn in civielrechtelijke
zin species van het genus CV. De CV met twee of meer beherende vennoten
kent, net als de VOF, een afgescheiden vermogen. Hetgeen door de beherende
en de commanditaire vennoten is ingebracht vormt een vermogen dat primair
bestemd is om tot verhaal te dienen voor zaakscrediteuren en is als zodanig
afgescheiden van het priva-vermogen van de vennoten. Dit ligt mogelijk anders
bij de CV met dan beherend vennoot. In het Erik Schaaper-arrest uit 193742
oordeelde de Hoge Raad dat een dergelijke CV geen afgescheiden vermogepkende: er was sprake van 66n, uitsluitend aan de beherend vennoot toekomend,
vermogen dat alle crediteuren tot verhaal strekt. De Hoge Raad handhaafde dit
standpunt in het Hardy-arrest43 maar zwakte de consequenties iets af door vast te
stellen dat zaakschuldeisers bij hun verhaal op het vermogen om de beherende
vennoot geen concurrentie van de vordering van de commanditaire vennoot
zullen mogen lijden. Daarentegen ging de Hoge Raad in het De Rooy-arrest 
ervan uit dat van verblijving aan de enig beherend vennoot van het aandeel van
een overleden commanditaire vennoot sprake kan zijn, in welk geval er w61
sprake zal zijn van een gemeenschappelijk aan de commanditaire vennoot en de
(enige) beherende vennoot toebehorend vennootschapsvermogen.

39 Zie hierover ook F.J.W. Lowensteyn, Exit commanditaire vennootschap op aandelen?, De
Naamlooze Vennootschap ( 1973), p. 178 t/m 184.

40   Zie in dit verband ook F.W.G.M. van Brunschot, Oude aandeelhouders aan nieuwe banden,
Oratie UvA, Fed, Deventer (1970), p. 11.

41    Artikel 2 lid 1 onderdeel a, Wet Vpb 1969.
42     HR 4 januari  1937, NJ  1937,586 m.nt. P.S. (Erik Schaaper CV).
43     HR 3 februari 1956 NJ 1960, 120 (CV Hardy).
44    Hit 26 maart 1965, NJ 1966,328 m.nt JHB.
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Moht' wijst erop dat de in de wet gebezigde aanduiding van de commanditaire

vennoot als vennoot 'bij wijze van geldschieting' ten onrechte de indruk kan
wekken dat de commanditaire vennoot een bijzonder soort crediteur is. Dit is
echter geenszins het geval. De commanditaire vennoot is werkelijk een vennoot,

loopt ondernemingsrisico en is medegerechtigd tot het vennootschapsvermogen
en het resultaat van de CV, zij het dat hij in het verlies niet meer behoeft bij te

dragen dan het bedrag van zijn inbreng. In het algemeen kan de commanditaire

vennoot zonder toestemming van de overige vennoten zijn positie in de CV niet
overdragen. Ook de CV belichaamt een samenwerking 'intuitu personae' tussen

de vennoten, de beherende dn de commanditaire. Het verbod voor de comman-

ditaire vennoot om beheershandelingen te verrichten,46 betekent dan ook niet dat

hij geen invloed zou mogen uitoefenen op de gang van zaken in de CV. In
beginsel bepalen alle vennoten tezamen het vennootschapsbeleid. Dat alleen de

beherende vennoten dat beleid in externe zin kunnen uitvoeren doet hier niet aan

af.47 Net als de VOF is de CV een instrument waardoor de vennoten, zowel de

beherende als de commanditaire, hun gezamenlijke onderneming uitoefenen. In

de praktijk wordt in de vennootschapsovereenkomst bepaald welke

beleidsbepalende bevoegdheden aan de commanditaire vennoten toekomen. Zo

wordt vaak gekozen voor de regeling dat voorafgaande toestemming van de

commanditaire vennoten vereist is voor bepaalde belangrijke, door de beherende

vennoten te verrichten, externe handelingen. Ook komt het voor dat aan de

commanditaire vennoten in algemene zin invloed wordt toegekend op de
beleidsbepaling binnen de CV. Op zich bestaat hiertegen geen bezwaar.48 De

commanditaire vennoot deelt immers in het ondernemingsrisico en daarbij past
dat hij deelneemt aan de interne beleidsvorming. Door sommigen49 wordt het

deelnemen aan de beleidsvorming in verband gebracht met het verbod voor de

commanditaire vennoot om 'daden van beheer' te verrichten.5° De interne

zeggenschap van de commanditaire vennoten met betrekking tot het te voeren

45 Zie A.L.Mohr, Van maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap,

Gouda Quint, Deventer, 5' druk (1998), p. 165 e.v.
46     Artikel 20 lid 2 WvK.
47  Zie ook W. Westbroek, De aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot, in: Van

vennootschappelijk belang Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. J.M.M. Maeijer ter
gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit

Nijmegen, Tjeenk Willink, Zwolle (1988), p. 401 e.v. en W.J. Slagter, Compendium van het

ondernemingsrecht, Kluwer, Deventer, 7e druk (1996), p. 319.
48 Zie Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4' druk (20001

p. 175 en Zie A.L.Mohr, Van maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire

vennootschap, Gouda Quint Deventer, 5° druk (1998), 9 168/169.

49 Zie bijvoorbeeld J.B. Wezeman, De commanditaire matador en de nieuwe misbruikwetgeving
WPNR 1986/5802, p. 650 t/m 657.

50    Artikel 20 WvK.
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ondernemingsbeleid zou niet stroken met het gegeven dat zij slechts tot de
waarde van hun inbreng behoeven te delen in de verliezen van de CV. Vanwege
dit feit zou commanditaire beleidsbepaling in de commerciele sfeer kunnen
leiden tot onverantwoord zakendoen.51 Deelname aan interne beleidsvorming
door commanditaire vennoten zal evenwel niet snel leiden tot overtreding van
het beheersverbod aangezien dat verbod mijns inziens primair ziet op extern
optreden. Als daad van beheer wordt in de rechtspraak slechts aangemerkt een
handeling van een commanditaire vennoot die bij derden het vertrouwen kan
opwekken dat de commanditaire vennoot een met de beherend vennoot gelijk te
stellen beleidsbepaler is van de CV.'2
Wat betreft de invloed op het vennootschapsbeleid is de positie van de comman-
ditaire vennoot vergelijkbaar met die van de beherend vennoot op grond
waarvan de CV fiscale transparantie ten deel valt.,3 Zo beschouwd is de open
CV een min of meer gedenatureerde CV waarbij de 'intuitus personae' ten
aanzien van de commanditaire vennoten ontbreekt aangezien vervanging van
commanditaire vennoten zonder toestemming van alle vennoten plaats kan
vinden. De beherend vennoot van de open CV neemt doorgaans de positie van
een vennoot-ondernemer in, de commanditaire vennoot doorgaans die van
vennoot-belegger. De subjectieve belastingplicht van de open CV omvat
derhalve uitsluitend de aan de commanditaire vennoten als zodanig toekomende
winst.54 De beherende vennoten genieten de hun toekomende winsten
rechtstreeks. In dit licht wekt het nieuwe artikel 8 lid 3 Wet Vpb 1969 dat werd
ingevoerd naar aanleiding van de Wet IB 2001 enige verbazing. Het artikellid
luidt als volgt:

'Indien een onderneming niet voor rekening van de belastingplichtige
wordt gedreven, maar de belastingplichtige, anders dan als aandeel-
houder, medegerechtigd is tot het vermogen van die onderneming,
wordt de winst van die onderneming rechtstreeks door de
belastingplichtige genoten'.

51 Vgl. Asser-Maeijer 5,V, nr. 369.
52    Zie Rb Amsterdam 29 juni 1923 NJ 1923, 1377 bevestigd door Hof Amsterdam 19 april 1927

W. 11670; Rb Utrecht 15 juni 1938, NJ 1940, 397; Hof Leeuwarden 3 december 1941, NJ
1942, 242 en Hof Leeuwarden 11 februari 1942 NJ  1942, 490 en laatstelijk Rb Arnhem, 2
november 2000 JOR 2001/52.

53   Echter in het geval van hotel Barbizon Palace CV aan de Zeedijk in Amsterdam was sprake
van een constructie met den beherend vennoot-BV en een groot aantal, betrekkelijk kleine,
commanditaire participaties die recht gaven op een (zeer) klein deel van overschot bij veref-
fening. De commanditaire participaties werden via banken aan beleggers aangeboden. In deze
en soortgelijke CV-constructies neemt de commanditaire vennoot in werkelijkheid dus niet de
positie in van ondernemer.

54     HR 7 juli 1982, BNB 1982/269 (na conclusie A-G Van Soest) m.nt. A. Nooteboom.

185



Hoofdstuk 6

Volgens de memorie van toelichting, houdt deze bepaling verband met de
twijfel die zou kunnen ontstaan met betrekking tot de fiscale behandeling van
commanditaire deelnemingen naar aanleiding van de invoering van een
gewijzigd ondernemersbegrip in de Wet IB 2001. Oorspronkelijk was het
voorstel om in het kader van de inkomstenbelasting de commanditaire
deelnemingen niet langer in het winstregime (box  1) te betrekken maar daarop
het regime voor sparen en beleggen (box 3) van toepassing te doen zijn. De
gedachte hierbij was dat de commanditaire vennoot in wezen een belegger is met
de bijzonderheid dat deze belegt in een onderneming. Naar aanleiding van
Kamervragen is men, mijns inziens terecht, op dit standpunt teruggekomen. Het
voorgestelde -en inmiddels ingevoerde- artikel 8 lid 3  Wet Vpb  1969 zag op het
oorspronkelijke voorstel dat commanditaire deelnemingen niet in het
winstregime voor de inkomstenbelasting wilde betrekken. Toen dit toch
gebeurde, was dit voor de fiscale wetgever geen aanleiding om het voorgestelde
artikel  8  lid  3  Wet  Vpb  1969  in te trekken. Dit gegeven dwingt tot analyse  van
de tekst van artikel 8 lid 3 Wet Vpb 1969, te beginnen met het eerste zinsdeel
luidende:

'Indien een onderneming niet voor rekening van de belastingplichtige
wordt gedreven.........

Welke belastingplichtige wordt hier bedoeld? De aan de beherende vennoten-
lichamen en commanditaire vennoten-lichamen van een besloten CV
toekomende winst wordt rechtstreeks bij hen in de vennootschapsbelasting
betrokken. Voor wiens rekening wordt de onderneming van deze besloten CV
gedreven? Mijn antwoord zou zijn dat de onderneming zowel voor rekening van
de beherende vennoten als voor rekening van de commanditaire vennoten wordt
gedreven. Voor deze opvatting vind ik steun in de civielrechtelijke positie van
de commanditaire vennoot, die, zoals hierboven is aangetoond, in beginsel als
vennoot met de andere vennoten een gezamenlijke onderneming drijft. Voorts
laat de wetsgeschiedenis van de Wet IB 2001 op het punt van de fiscale

behandeling van commanditaire deelnemingen zien dat de fiscale wetgever de
commanditaire vennoot niet kwalificeert als een belegger. Voor de
inkomstenbelasting geldt dat de commanditaire vennoot winst uit onderneming
geniet 6 zonder, technisch gezien, ondernemer te zijn in de zin van de
inkomstenbelasting. Dit laatste houdt verband met het feit dat de wetgever in
artikel 3.4. Wet IB 2001 de ondernemer definieert als

55 Tweede, vergadetjaar 1998-1999,26 728, nr. 3, p. 7.
56    Zie art. 3.3. lid 1 onderdeel a Wet IB 2001.
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'De belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt
gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen
betreffende die onderneming'.

Het zal duidelijk zijn dat de commanditaire vennoot juist niet is verbonden voor
de verbintenissen van de CV. Heeft deze (nieuwe) definitie van de ondernemer
in het kader van de inkomstenbelasting ook gevolgen voor de wijze waarop
tegen een commanditaire vennoot in het kader van de vennootschapsbelasting
moet worden aangekeken? Ik meen van niet. De ingreep die de fiscale wetgever
in het ondernemersbegrip voor de inkomstenbelasting heeft gedaan door te eisen
dat de ondernemer 'rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen' van de
onderneming is mijns inziens een kunstmatige exercitie die slechts ten doel heeft
de ondernemingsfaciliteiten voor de inkomstenbelasting aan de commanditaire
vennoot te onthouden, met uitzondering van enkele investeringsfaciliteiten. Wat
met de ene hand wordt weggenomen (het ondernemerschap zoals door de wet-
gever gedefinieerd), wordt echter met de andere hand weer gegeven (het
genieten van winst uit onderneming). Het was de wetgever er om te doen
misbruik te voorkomen, niet om een nieuwe visie op het fiscale
ondernemerschap van de commanditaire vennoot in het algemeen te
ontwikkelen. Bovendien geldt dat de wetgever in het kader van de
vennootschapsbelasting aan de term 'ondememer' als zodanig geen waarde heeft
gehecht. De Wet Vpb 1969 bezigt de term 'belastingplichtige'.57 Mijns inziens
moet, strikt genomen, de conclusie luiden dat met de belastingplichtige, bedoeld
in het eerste zinsdeel van artikel  8  lid  3  Wet Vpb  1969,  niet kan zijn bedoeld  de
commanditaire vennoot in een besloten CV. Men kan hierover echter anders
denken. Het is zeker verdedigbaar ervan uit te gaan dat het de wetgever toch te
doen was om de belastingplichtige die als commanditaire vennoot deelneemt in
een besloten CV.

2      Het stapelen van personenvennootschappen

Onder het stapelen van personenvennootschappen's wordt in fiscale zin verstaan
de situatie waarin een fiscaal transparante personenvennootschap deelneemt in
een andere fiscaal transparante personenvennootschap. Men denke hierbij
bijvoorbeeld aan de situatie dat een besloten CV, maatschap of VOF als

57 Vgl. artikel 8 lid 1 Wet Vpb 1969.
58 Over de civiel-juridische geoorloofdheid van stapelconstructies zie A.J.S.M. Tervoort,

Stapelen van personenvennootschappen, Ondernemingsrecht 2001-14, p. 414 t/m 420 met
reactie van W.J.M. van Veen in Ondernemingsrecht 2002-2, p. 68 t/m 71 en naschrift
A.J.S.M. Tervoort, p. 71/72.
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commanditair vennoot deelneemt in een (andere) besloten CV. Het feit dat de
ene fiscaal transparante rechtsvorm deelneemt in de andere fiscaal transparante
rechtsvorm houdt volgens de staatssecretaris van Financien niet in dat de
combinatie van beide ook transparant is. In feite komt de opvatting van de
staatssecretaris erop neer dat de combinatie slechts fiscaal transparant is indien
voor toetreding en vervanging van vennoten op het ene niveau (het niveau van
de deelnemende personenvennootschap) of het andere niveau (het niveau van de

personenvennootschap waarin wordt deelgenomen) afhankelijk is van de
59   60toestemming van alle vennoten op alle niveaus. De staatssecretaris

verduidelijkt dit standpunt ondermeer als volgt:
'Stel een besloten commanditaire vennootschap (CV I) is op haar beurt
commanditair vennoot in een andere commanditaire vennootschap (CV
ID. Om het besloten karakter van CV II te waarborgen, is voor de
toetreding en vervanging van commanditaire vennoten de toestemming

vereist van aHe (curs. TvD) vennoten van CV II. Onder alle vennoten
van CV II vallen in deze situatie ook (curs. TvD) alle individuele
vennoten van CV I. De vennoten van CV I dienen dus ieder voor zich
toestemming te verlenen voor de toetreding of de vervanging van
commanditaire vennoten van CV II.
In geval toetreding plaatsvindt van een vennoot van CV I, wordt deze
vennoot tevens geacht toe te treden als commanditair vennoot van CV
II. Om het besloten karakter van CV II te waarborgen, is voor deze
toetreding dus de toestemming vereist van aHe (curs. TvD) vennoten
van CV H. Daamaast dient uiteraard de unanieme toestemming te
worden verkregen van alle vennoten van CV I om het besloten karakter
van deze CV te waarborgen. Het komt er in deze situatie dus op neer
dat alle vennoten van zowel CV I als CV II hun instemming voor een
dergelijke toetreding moeten verlenen'.

De onderstaande figuur moge dit in beeld brengen.

59 Zie Besluit van 19 december 2000, nr. CPP 2000.2157M.
60   N.S. Doets en G.G.P. van der Starre, De besloten CV onder vuur, WFR 2001/6433, p. 615

achten het niet uitgesloten dat  in het verlenen van toestemming voor toetreding of vervanging

van vennoten op een 'ander' niveau als een overtreding van het beheersverbod van artikel 20
lid 2 WvK kan worden gezien.
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A            B         C                  D         E

0 0 0  0 0

commanditaire commanditaire beherend

vennoot vennoot vennoot

\/
besloten

< commanditaire vennootschap            j
I

commanditaire commanditaire beherend

vennoot vennoot vennoot

besloten

 
commanditaire

vennootschap Il            

Besloten commanditaire vennootschap I en besloten commanditaire
vennootschap II zijn uiteraard beide, onafhankelijk van elkaar, fiscaal
transparant. De commanditaire vennootschap II heeft als commanditaire
vennoten commanditaire vennootschap I en D en als beherend vennoot E. Het
standpunt van de staatssecretaris van Financien is nu dat de combinatie van
commanditaire vennootschap I en commanditaire vennootschap II slechts fiscaal
transparant is indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
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-   voor de toetreding en vervanging van commanditaire vennoten van de com-
manditaire vennootschap II is de toesternming vereist van alle vennoten

(commanditaire en beherende) van de commanditaire vennootschap II
waarbij naast de toestemming van commanditaire vennootschap I als zodanig
ook de goedkeuring van alle (commanditaire en beherende) vennoten van
deze commanditaire vennootschap (A, B en C) is vereist;

-    voor de toetreding en vervanging van vennoten van commanditaire vennoot-
schap 1 is de toestemming vereist van alle (commanditaire en beherende)
vennoten van commanditaire vennootschap I (A, B en C) maar ook van alle
vennoten (commanditaire en beherende) van de commanditaire vennootschap
II. De toestemming van commanditaire vennootschap I als zodanig is
derhalve ook vereist.

Het ware mijns inziens overigens beter geweest indien in de onderhavige
structuur commanditaire vennootschap I in fiscale zin volledig zou kunnen wor-

den 'weggedacht'. Deze gedachtenexercitie zou het beter verklaarbaar hebben
gemaakt dat D en E toestemming moeten geven indien nieuwe vennoten
toetreden tot de gelederen van A, B en C of vervanging van A, B of C
plaatsvindt.

In het Besluit van 12 april 1999 nr. DB 99/1140, V-N 1999/20.8, punt 2.3, p.
1801/1802 had de staatssecretaris reeds als zijn mening te kennen gegeven dat
indien een personenvennootschap deelneemt in een andere

personenvennootschap eerst moet worden bezien of de deelnemende

personenvennootschap een objectieve onderneming vormt. Indien sprake is van
een besloten commanditaire vennootschap (commanditaire vennootschap I) die
deelneemt als commanditaire vennoot in een andere besloten commanditaire

vennootschap (commanditaire vennootschap II) (zie figuur op pagina 189) dan is
de consequentie van dit standpunt dat eerst dient vast te staan dat commanditaire

vennootschap I een objectieve onderneming drijft. Het 'wegdenken' van
commanditaire vennootschap I zoals door mij voorgestaan maakt echter dat (het
antwoord op) de vraag naar de aanwezigheid van een objectieve onderneming
bij deze commanditaire vennootschap irrelevant is. De zienswijze van de
staatssecretaris zou onder de Wet IB 2001 overigens tot gevolg kunnen hebben

dat, indien de commanditaire vennootschap I geen objectieve onderneming
drijft, er sprake is van box 3-inkomen. Waarschijnlijk is dit een onbedoeld
effect.
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3     Personenvennootschap en persoonsgebonden kapitaalvennootschap

De personenvennootschap is een samenwerkingsovereenkomst krachtens welke
twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met
het oogmerk om het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen.61 Zowel de
personenvennootschap als de persoonsgebonden kapitaalvennootschap worden
in beginsel 'intuitu personae', aangegaan. Conceptueel zal de toetreding of
vervanging van vennoten/aandeelhouders daarom slechts plaats kunnen vinden
met toestemming van alle andere vennoteWaandeelhouders. In joint venture-
situaties zal veelal zelfs toetreding of vervanging gedurende de beginjaren
geheel zijn uitgesloten.62 Uit het samenwerkingskarakter, de affectio societatis,
vloeit voort dat de vennoten/aandeelhouders niet alleen deelnemen aan de
algemene 'control', maar ook aan het beheer en het bestuur van een
vennootschap. In het persoonsgebonden karakter erin resulterend dat voor de
toetreding of vervanging van vennoten/aandeelhouders de toestemming nodig is
van alle andere vennoten/ aandeelhouders dn in het gezamenlijk bestuur door de
gezamenlijke vennoten/ aandeelhouders liggen mijns inziens de meest essentiele
punten van overeenstemming tussen personenvennootschap en de
persoonsgebonden kapitaalvennootschap. Beide rechtsvormen hebben in mijn
visie een dienende functie en fungeren als instrumenten van aandeelhouder-
ondernemers ter uitoefening van hun gezamenlijke onderneming.

In de rechtsvorm van de personenvennootschap is het kenmerk van de op onder-
linge samenwerking gerichte persoonlijke band tussen de vennoten duidelijk
herkenbaar. Dit ligt reeds besloten in de samenwerkingsovereenkomst waarin de
personenvennootschap is gefundeerd. Een en ander is echter moeilijk te
herkennen in de wettelijke verschijningsvorm van de NV of BV. De wettelijke
regeling van de BV is door de wetgever grotendeels overgenomen uit die van de
NV, zozeer zelfs dat niet of nauwelijks van een aparte rechtsvorm kan worden
gesproken. In de praktijk blijkt er echter wel degelijk behoefte te bestaan aan
een 'echte' besloten vennootschap. Ree(is eerder werd geconstateerd dat het
dwingendrechtelijk normenkader van Boek 2 BW echter niet toelaat dat alle
specifieke kenmerken van de joint venture-verhouding adequaat en op
ondubbelzinnige wijze konden worden vastgelegd in de statuten van een BV. De
specifieke samenwerkingsafspraken worden door de joint venture-partners
doorgaans vastgelegd in overeenkomsten die de samenwerking in extenso
regelen. De statuten van de joint venture-vennootschap worden vervolgens, zo
goed en kwaad als dat gaat, aangepast aan de werkelijke rechtsverhoudingen.

61    Artikel 7A: 1655 BW.
62 Zie hoofdstuk 2 onderdeel 3.11 van deze studie.

191



Hoofdstuk 6

Clausules inzake de onvervreemdbaarheid van aandelen in de joint venture-BV
worden opgenomen in de joint venture-overeenkomst. Veelal zal sprake zijn van
kwalitatief aandeelhouderschap  in de zin dat slechts de (rechts)persoon die partij
is bij de joint venture-overeenkomst aandelen mag houden in de joint venture-
BV. Ten aanzien van het bestuur geldt dat (vertegenwoordigers van) de joint
venture-partners op gelijke wijze daarvan deel uitmaken. Slechts in technische
zin is het aandeelhouderschap van het bestuurslidmaatschap gescheiden. In
werkelijkheid berusten de aandeelhoudersbevoegdheden en   de

bestuursbevoegdheden in dezelfde hand, zonder dat sprake is van
zelfstandigheid van het bestuur ten opzichte van de aandeelhouders. Het

vennootschappelijke belang in de joint venture-vennootschap loopt bovendien in

werkelijkheid parallel met het aandeelhoudersbelang. Het instrumentele karakter
van de joint venture-BV is in een en ander duidelijk te herkennen. De joint
venture-partners maken voor hun bedrijfsuitoefening weliswaar gebruik van een
afzonderlijke rechtspersoon, maar als aandeelhouder-ondernemers oefenen zij
een zodanige invloed uit op de bedrijfsuitoefening dat er in feite geen verschil is
met de situatie waarin de bedrijfsuitoefening met behulp van een personen-
vennootschap gestalte krijgt. Mijn conclusie luidt dan ook dat er geen fiscaal
relevante verschillen bestaan tussen beide rechtsvormen.

4      De personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid

Is er reden om wijziging te brengen in de fiscale behandeling van de personen-
vennootschap die ingevolge het Ontwerp Maeijer voortaan betreffende de
nieuwe regeling voor personenvennootschappen  als rechtspersonen hebben te

gelden? Het Ontwerp-Maeijer gaat uit van een keuzesysteem: de vennoten
kunnen ervoor kiezen om de personenvennootschap, met uitzondering van de
maatschap, rechtspersoonlijkheid te laten verwerven. De personenvennootschap-

rechtspersoon zal zelf eigenaar zijn van de goederen en aansprakelijk zijn voor
de schulden van de vennootschap. De rechtspersoonlijkheid leidt echter niet tot

beperking van de aansprakelijkheid van de vennoten.
Ik ga ervan uit dat ook de personenvennootschaprechtspersoon in zijn voort-
bestaan afhankelijk zal zijn van het voortbestaan van de vennootschaps-overeen-
komst. Als dit juist is, zal er in beginsel van moeten worden uitgegaan dat voor
toetreding of vervanging van vennoten de toestemming van alle andere vennoten
noodzakelijk is.64 In zoverre zal er dus geen sprake van een wijziging ten
opzichte van het huidige recht. Ook veronderstel ik dat voor de
personenvennootschaprechtspersoon zal gelden dat het bestuur van de

63 Zie Persbericht van Ministerie van Justitie 6 juli 2001.
64     Zie ook artikel 3.13.1.17 Ontwerp-Van der Grinten.
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vennootschap berust bij alle vennoten gezamenlijl4 tenzij de
vennootschapsovereenkomst anders bepaalt.65 Naar huidig recht moet hetzelfde
worden aangenomen.66 Edn en ander leidt mij tot de conclusie dat er,
geredeneerd vanuit de instrumentele toerekening geen enkele reden is een
wijziging aan te brengen ten aanzien van de fiscale transparantie van de
personenvennootschap nadat deze rechtspersoon is geworden. De toekenning
van rechtspersoonlijkheid leidt niet tot een scheiding tussen kapitaalverschaffing
enerzijds en ondernemerschap anderzijds. In de persoon van de vennoot van de
personenvennootschap-rechtspersoon blijven beide functies verenigd op grond
waarvan het resultaat van de onderneming rechtstreeks aan hem dient te worden
toegerekend.
De bovenstaande visie wordt niet gedeeld door het Ministerie van Financien. Uit
de notitie die ter behandeling voorlag tijdens de vergadering van de Vereniging
'Handelsrecht' betreffende 'Vraagpunten en adviezen over titel 13 van Boek 7
inzake de personenvennootschappen' van de hand van Maeijer  blijkt dat het
ministerie van Financien van mening is dat de personenvennootschap door
toekenning van rechtspersoonlijkheid zelfstandig belastingplichtig moet worden
indien de vennoten niet 'rechtstreeks delen in de resultaten'. Dit zou het geval
zijn indien er jaarlijks een uitdelingsbesluit moet worden genomen omtrent de
mate waarin de opbrengsten aan de vennoten worden uitgekeerd, zodat er sprake
kan zijn van 'zwevende' bij de rechtspersoon opkomende winsten. Van
Kempen# toont overtuigend aan dat voor de vraag of de (vastgestelde) winst
rechtstreeks toekomt aan de vennoten niet de rechtsvorm of het bezit van
rechtspersoonlijkheid doorslaggevend is, doch de inhoud van de
vennootschapsovereenkomst of de statuten. Zij wijst erop dat naar huidig recht
zowel de vennoten in personenvennootschappen als de aandeelhouders in
kapitaalvennootschappen volgens de wettelijke hoofdregel direct na de
vaststelling van de winst een vorderingsrecht hebben tot uitkering van het aan
hun toekomende deel van de winst: Anderzijds geldt dat vennoten van een

65    Zie ook artikel 7.13.1.4. Ontwerp-Van der Grinten.
66 Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4° druk (2000), p

159/160
67      Verslag   van de vergadering   van de vereniging 'Handelsrecht'   van 6 november    1998,

Vraagpunten en adviezen over titel 13 van Boek 7 inzake de personenvennootschappen,
Tjeenk Willink, Deventer (1999), Notitie p. 5.

68  M.L.M. van Kempen, Moeten openbare personenvennootschappen door toekenning van
rechtspersoonlijkheid hun fiscale transparantie verliezen?, in: Personenvennootschap en
"onderneming", Over persoonsgebonden ondernemingen en titel 7.13 ONBW, Schoordijk
Instituut, Center for Company Law, Tjeenk Willink, Deventer (1999), p. 41 t/m 57.

69 Vgl. artikel 2:105/216 lid 1 BW luidende als volgt: 'Voorzover bij de statuten niet anders is
bepaald, komt de winst de aandeelhouders ten goede'. Hieruit vioeit voort dat indien de
statuten geen bijzondere bepaling omtrent winstbestemming kennen, voor aandeelhouders van
de NV of BV een recht op winstuitkering ontstaat direct nadat de winst na afloop van het
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personenvennootschap net zo min als aandeelhouders van een
kapitaalvennootschap zelfstandig kunnen beschikken over een aandeel in de
eenmaal rechtsgeldig gereserveerde winst. Op het punt van de gerechtigdheid tot
de winst is er derhalve reeds naar huidig recht geen enkel verschil tussen een

personenvennootschap en een kapitaalvennootschap. Toekenning van rechtsper-
soonlijkheid aan de personenvennootschap zal op zich geen gevolg behoren te
hebben voor de gerechtigdheid tot de (vastgestelde) winst; er ontstaan geen
'zwevende' winsten in de zin dat heffing van belasting over deze winsten op het
niveau van de vennoten wordt verhinderd.

5 Conclusie kwalificatiemethode binnenlandse rechtsvormen

Naar mijn mening behoeft het huidige fiscale onderscheid tussen transparante en
zelfstandig belastingplichtige vennootschappen heroverweging vanuit het pers-
pectief van de instrumentele toerekening van ondernemingswinsten.
Aangeknoopt dient te worden bij degene die feitelijk de onderneming voor eigen
risico drijft en dienovereenkomstige zeggenschap uitoefent over de
onderneming. Ook indien voor de uitoefening van de onderneming wordt
gebruik gemaakt van een rechtspersoon dient aansluiting te worden gezocht bij
dit criterium. Aldus moet voor de belastingheffing over ondernemingswinsten
worden aangeknoopt bij de vennoot-ondernemer maar ook bij de aandeelhouder-
ondernemer. Aan hen dient de ondernemingswinst in fiscale zin te worden

toegerekend. Het veelal gebezigde criterium 'rechtstreeks delen in de resultaten'
dient mijns inziens geTnterpreteerd te worden in de zin van toerekening van de
resultaten aan de 'achterliggende' vennoten of aandeelhouders die als
ondernemers zeggenschap uitoefenen over de onderneming en uit dien hoofde
ook het ondernemingsrisico lopen. Deze visie zal met name gevolgen hebben
voor de kwalificatie van rechtspersonen die door ondernemers worden gebruikt
ter uitoefening van hun onderneming. Indien echter op grond van contractuele,
statutaire of wettelijke bepalingen wordt vastgesteld dat de toetreding of
vervanging van vennoten of aandeelhouders kan plaatsvinden zonder

toestemming van alle andere vennoten of aandeelhouders hiermee behoeven in
te stemmen zal de ondernemingswinst niet kunnen worden toegerekend aan deze
vennoten of aan aandeelhouders. In dat geval ontbreekt immers de basis-

boekjaar is vastgesteld. Dat in de praktijk meestal w61 een bepaling omtrent de
winstbestemming in de statuten is opgenomen (meestal wordt bepaald dat de winst 'ter
beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders staat') doet aan de principiele
juistheid van de opmerkingen van Van Kempen niet af.
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voorwaarde voor het gezamenlijk kunnen uitoefenen van een onderneming.
Veeleer zal sprake zijn van een beleggende vennoot ofaandeelhouder. 70

In de gevallen waarin de ondernemingswinst niet aan vennoten of
aandeelhouders kan worden toegerekend, zal deze in aanmerking worden
moeten genomen bij de vennootschap zelf.

6 Kwalificatie buitenlandse rechtsvormen

In dit onderdeel staat centraal de vraag of een buitenlandse rechtsvorm vanuit
Nederlandse fiscale optiek transparant dan wet niet-transparant is. Aan de
problematiek die ontstaat indien Nederland de buitenlandse rechtsvorm anders
kwalificeert dan de buitenlandse vestigingsstaat van de rechtsvorm zal ik op
deze plaats voorbij gaan. Ook de problematiek die voortvloeit uit de
toepasselijkheid van belastingverdragen laat ik terzijde. Aan de orde is hier
slechts de vraag of een buitenlandse rechtsvorm naar Nederlands fiscaal recht als
transparant moet worden beschouwd danwel de buitenlandse rechtsvorm als
zodanig belastingsubject is voor de vennootschapsbelasting. Vooropgesteld
dient te worden  dat de  Wet  Vpb  1969 geen specifieke kwalificatiemethode  kent
voor buitenlandse rechtsvormen. De opvatting van de staatssecretaris van
Financien dienaangaande  ligt  met  name  vast  in het Besluit  van 18 september
1997, nr. DGO 97-00417 handelend over de fiscale kwalificatie van
inkomensstromen uit buitenlandse samenwerkingsverbanden:' Dit besluit bevat
de regels die in de visie van de staatssecretaris toepasselijk zijn op een
Nederlands lichaam dat participeert in een buitenlands samenwerkingsverband.
Uitgangspunt is dat het samenwerkingsverband uitsluitend in de vestigingsstaat
een onderneming drijft.
De structuur en inrichting van het betrokken buitenlandse

samenwerkingsverband wordt door de staatssecretaris beoordeeld aan de hand
van een zestal, hierna opgesomde, criteria. Alleen indien aan alle criteria is
voldaan, is zeker sprake van niet-transparantie. De criteria zijn:
1.   Er is een uitdelingbesluit nodig om de resultaten van het samenwerkings-

verband bij de participanten te doen komen;

70    De Barbizon-constructies van weleer bewerkten echter wel dat belegging in relatief kleine
commanditaire participaties die recht gaven op een (klein) deel van het overschot bij
vereffening de belegger de fiscale ondernemersstatus opleverde.

71   Zie over het Besluit van 18 september 1997: E.A.G. van der Ouderaa, De kwalificatie van
inkomen uit een hybride samenwerkingsverband, Internationaal Belastingbulletin 1997/6, p. 3
t/m 12 en, in kritische zin, T. en AJA Stevens, 'Enkele kanttekeningen bij het besluit
'Fiscale kwalificatie inkomensstromen uit buitentandse samenwerkingsverbanden; WER
1998/6276, p. 97 t/m  107.
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2.  De participanten zijn beperkt (d.w.z. tot hun kapitaaldeelname) aansprakelijk
voor de schulden van het samenwerkingsverband;

3. Het samenwerkingsverband heeft de eigendom van   de

vermogensbestanddelen waarmee de activiteiten van het

samenwerkingsverband worden uitgeoefend;
4. De participaties zijn vrij verhandelbaar, d.w.z. voor overdracht van een

participatie is niet de toestemming van alle andere participanten
noodzakelijk;

5.  Het samenwerkingsverband heeft een in aandelen verdeeld kapitaal;
6.   Het samenwerkingverband is zelfstandig aan winstbelasting onderworpen.

Indien een samenwerkingsverband niet aan alle zes criteria voldoet, merkt de
staatssecretaris het samenwerkingsverband aan als een 'hybride'. Voor dit type
samenwerkingsverband geeft de staatssecretaris de voorwaarden aan waaronder
al dan niet van transparantie sprake zal zijn. In onderdeel Va. van het Besluit
van 18 september 1997 wordt aangegeven    dat    bij de boordeling   van    de
transparantie van buitenlandse samenwerkingsverbanden als hoofdregel geldt
dat de juridische eigendomsverhoudingen doorslaggevend zijn. Deze hoofdregel
houdt in dat een samenwerkingsverband niet-transparant is indien het
samenwerkingsverband zelfjuridisch eigenaar is van de vermogensbestanddelen
waarmee de onderneming wordt uitgeoefend, waartoe ook behoort het met de
ondernemingsactiviteiten behaalde resultaat. Indien evenwel de juridische
eigendom berust bij de participanten, zal sprake zijn van transparantie.

Vervolgens worden uitzonderingsregels geformuleerd op de hoofdregel:

'Het is mogelijk dat de hoofdregel (de juridische eigendoms-
verhoudingen zijn doorslaggevend voor de kwalificatievraag) door
contractuele, statutaire of wettelijke regelingen wordt doorbroken. Het
is denkbaar dat een onderneming die juridisch eigendom is van een
lichaam feitelijk voor rekening en risico van een ander wordt gedreven.
De resultaten van de onderneming komen dan rechtstreeks toe aan de
achterliggende gerechtigden.  Voor de vraag of de participanten recht-
streeks delen in de resultaten van het lichaam is het uitdelingsbesluit, in
combinatie met de hoofdelijke aansprakelijkheid, essentieel. Als de
resultaten zonder een daartoe te nemen uitdelingsbesluit op grond
contractuele, statutaire of wettelijke bepalingen direct bij de partici-
panten komen, delen de participanten rechtstreeks in de resultaten'.

Even verderop, in onderdeel Vb. wordt met betrekking tot de Franse Socidtd en
nom collective (SNC) opgemerkt:
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'....  de  eigendomsverhoudingen en daaraan gekoppeld een eventueel
(curs. TvD) uitdelingbesluit doorslaggevend is bij de beantwoording
van de vraag of de resultaten genoten worden uit hoofde van een
deelneming in een vennootschap met een in aandelen verdeeld
kapitaal'.

In onderdeel Vb. wordt de toepasselijkheid van de deelnemingsvrijstelling aan
de orde gesteld wanneer een Nederlands lichaam opbrengsten uit een
buitenlandse activiteit geniet. Toepasselijkheid van de deelnemingsvrijstelling is
niet aan de orde indien deze opbrengsten rechtstreeks worden genoten. De vraag
of een Nederlands lichaam de resultaten uit een buitenlands

samenwerkingsverband uit hoofde van een deelneming in de zin van de
deelnemingsvrijstelling ontvangt  wordt,   zo  stelt het Besluit  van 18 september
1997, langs dezelfde lijnen beantwoord als de vraag naar het al dan niet
rechtstreeks genieten van opbrengsten uit een buitenlands

samenwerkingsverband.

Met  betrekking tot limited partnerships wordt  in het Besluit  van 18 september
1997 voor een andere benadering gekozen. Vanwege de grote overeenkomst met
de Nederlandse CV wordt de limited partnership op dezelfde wijze benaderd.
Een limited partnership is open als, buiten het geval van vererving of legaat,
toetreding of vervanging van vennoten kan plaatshebben zonder toestemming
van alle andere vennoten. Ik neem derhalve aan dat de in deze zin niet-open
limited partnership fiscaal transparant is. Voor de kwalificatie van buitenlandse
samenwerkingsverbanden lokt derhalve een onderscheid te moeten worden
gemaakt tussen de 'CV-achtigen' die fiscaal transparant zijn indien voor
toetreding of vervanging van de vennoten de toestemming van alle andere
vennoten nodig is en de overige buitenlandse samenwerkingsverbanden die in
volle omvang zijn onderworpen aan de hierboven genoemde zes criteria. Voor
wat deze laatste rechtsvormen betreft wijzen Bender en Stevens72 erop dat niet

duidelijk is welke gewicht moet worden toegekend aan criteria als de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten en het benodigd zijn van een
uitdelingsbesluit. Mijn indruk is dat de staatssecretaris bij de kwalificatie van
buitenlandse hybride samenwerkingsverbanden -exclusief de limited
partnerships- veel gewicht toekent aan het antwoord op de vraag of het resultaat
van het samenwerkingsverband, in civielrechtelijke zin, al dan niet rechtstreeks
toekomt aan de vennoten. Indien het nodig is om een uitdelingsbesluit te nemen
teneinde een opbrengst voor de vennoten te creeren is, in de visie van de
staatssecretaris, geen sprake van rechtstreeks genieten door de vennoten, zodat

72  T. Bender en AJA. Stevens, Enkele kanttekeningen bij het besluit 'Fiscale kwalificatie
inkomensstromen uit buitenlandse samenwerkingsverbanden', WFR 1998/6276, p. 99/100.
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het samenwerkingsverband als zodanig in de vennootschapsbelasting moet
worden betrokken.73

Met opzet stelde ik hierboven dat bij het onderhavige kwalificatievraagstuk een
onderscheid le'kt te moeten worden gemaakt tussen 'CV-achtigen' en de overige
buitenlandse samenwerkingsverbanden. Na lezing van het besluit van 20 decem-
ber 2000 nr. CPP 2000 2157 M inzake de beslotenheid van personenvennoot-
schappen ben ik namelijk hiervan niet meer zeker. Bij de beantwoording van een
vraag over de beslotenheid van maatschappen (vraag 5) stelt de staatssecretaris

namelijk:

'In dit verband merk ik op dat maatschappen, VOF's en daarmee

vergelijkbare buiteniandse rechtsvormen (Curs. TvD) in ieder geval
verzekerd zullen zijn van de kwalificatie 'besloten' in geval zij zowel
rechtens als feitelijk dezelfde bepalingen hanteren ten aanzien van de
toetreding en vervanging van maten respectievelijk vennoten als het

geval er sprake zou zijn van een besloten CV'

Mag hieruit worden afgeleid dat bij de beantwoording van de vraag of trans-

parantie aan de orde is bij buitenlandse rechtsvormen die vergelijkbaar zijn met
maatschappen, VOF's, en CV's, het criterium van de al dan niet 'vrije'
toetreding en vervanging van vennoten te allen tijde doorslaggevend is? Ik kan
in de bovenstaande citaten, in samenhang gelezen, niets anders dan bevestigende

beantwoording van deze vraag lezen. Maar als dat inderdaad zo is, hoe moet dan
tegen   het met betrekking  tot  de SNC gestelde in Besluit 18 september   1997

worden aangekeken? Mij dunkt dat de SNC toch een met een VOF vergelijkbare
buitenlandse rechtsvorm is. Het feit dat de SNC rechtspersoonlijkheid bezit'*
maakt de SNC naar mijn mening niet onvergelijkbaar met de VOF. Ook de

aansprakelijkheid van de vennoten van een SNC (subsidiaire hoofdelijkheid,
derhalve hoofdelijke aansprakelijkheid indien de vennootschap zelf haar
verplichtingen niet nakomt) is vergelijkbaar met die van de vennoten van een
VOF. In breder verband roept 6dn en ander de vraag op hoe moet worden

vastgesteld of een buitenlandse rechtsvorm vergelijkbaar is met en maatschap,
VOF of CV. Welke criteria dienen hierbij te worden aangelegd? De besluiten
van 18 september  1997 en 20 december 2000 geven hieromtrent geen uitsluitsel.

73 Zie ook het standpunt van het ministerie van Financien ten aanzien van de fiscale
transparantie van openbare personenvennootschappen, weergegeven op p. 194 van deze studie

74    Art 5 LSC (Loi n° 66-537).
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Zowel uit de literatuur 5 als uit de jurisprudentie 6 blijkt dat bij de beoordeling
van de vraag of een buitenlandse rechtsvorm transparant is als belangrijk
criterium geldt het al dan niet rechtstreeks gerechtigd zijn van de vennoten tot
het resultaat van de buitenlandse rechtsvorm. Tussen de rechtstreekse
gerechtigdheid tot het resultaat en de rechtstreekse gerechtigdheid tot het
vermogen van de onderneming waarmee het resultaat wordt behaald, wordt een
direct verband gelegd. Indien de achterliggende vennoten rechtstreeks tot het
ondernemingsvermogen -en dus ook tot het resultaat- gerechtigd zijn, dient
belastingheffing op het niveau van de vennoten plaats te vinden. Indien evenwel
geen sprake is van een dergelijke gerechtigdheid van de vennoten, zal de
buitenlandse rechtsvorm zelf in de belastingheffing moeten worden betrokken.
Mijns inziens is de vraag aan wie in juridische zin de eigendom van het onder-
nemingsvermogen toekomt niet van groot belang. Immers, het feit dat het onder-
nemingsvermogen juridisch eigendom is van de buitenlandse rechtsvorm verhin-
dert niet dat de onderneming feitelijk voor rekening en risico van een ander
wordt gedreven. In dat geval wordt de ondernemingswinst rechtstreeks
toegerekend aan de achterliggende vennoten. Wezenlijker lijkt mij de vraag of
de achterliggende vennoten de beschikkingsmacht hebben over het
ondernemingsresultaat. De kwestie van het al dan niet noodzakelijk zijn van een
uitdelingsbesluit zal hier echter, zoals ik eerder aangaf, geen uitkomst kunnen
bieden. Ten eerste zal het van de statuten van de buitenlandse rechtsvorm
alhangen ofjaarlijks een besluit moet worden genomen tot uitkering van winst."
Ten tweede zal, met name bij persoonsgebonden kapitaalvennootschappen, ter
uitoefening van hun onderneming veelal sprake zijn van een contractuele
regeling waarin te voren wordt vastgelegd welk deel van de winst jaarlijks zal
worden uitgekeerd. Naar mijn mening zou in een dergelijk geval het resultaat
rechtstreeks aan de achterliggende vennoten kunnen worden toegerekend,
ondanks de noodzaak van een uitdelingbesluit.

De al dan niet vrije toetreding of vervanging van vennoten in de buitenlandse
rechtsvorm wordt in de literatuut en jurisprudentie" aangemerkt als een ander
belangrijk criterium ter bepating van de fiscale transparantie. Daarnaast worden

75 T.H.M. Daniels, Issues in International Partnership Taxation, with special reference to the
United States, Germany and the Netherlands (diss.), Series on International Taxation no. 12,
Kluwer law and taxation publishers, Deventer/Boston (1991), p. 383.

76    Zie HR 31 december 1924, B 3569 en HR 7 juni 1939, B 6925.
77 Een voorbeeld hiervan is de meergenoemde SNC.
78 A.H.M. Daniels, a.w. p. 373 t/m 387, F.W.G.M. van Brunschot, Oude aandeelhouders aan

nieuwe banden, Oratie UvA, Fed, Deventer (1970), en A.H. Boekhoudt, National report, IFA -
Cahiers de droit fiscal international, Recognition of foreign enterprises, Volume LXXHIa,
Deventer (1988), p. 515/516.

79 Hof Amsterdam 4 januari 1995, nr. 93/1467, Infobulletin 1995, nr. 95/315.
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in de literatuur criteria genoemd als de rechtspersoonlijkheid van de
buitenlandse rechtsvorms° en de onbeperkte aansprakelijkheid van vennoten
voor schulden van de buitenlandse rechtsvorm:' Mijns inziens heeft het al dan
niet bestaan van de rechtspersoonlijkheid van de buitenlandse rechtsvorm, naast
het criterium van de rechtstreekse gerechtigdheid tot het resultaat van de
buitenlandse rechtsvorm, geen zelfstandige betekenis bij het

kwalificatievmagstuk. Hetzelfde geldt voor het criterium dat refereert aan de
onbeperkte aansprakelijkheid voor schulden van de rechtsvorm.82 Ik kan niet
inzien waarom de beperkt aansprakelijke vennoot die volledig deelt in de winst
maar het verlies slechts voor zijn rekening behoeft te nemen tot het bedrag van
zijn inbreng anders zou moeten worden behandeld dan de onbeperkt
aansprakelijke vennoot. In het bedrijfsleven zijn rechtspersonen die persoonlijke
aansprakelijkheid van hun aandeelhouders beperken volledig geaccepteerd,
mede op grond van de aanwezigheid van regels die crediteuren pogen te
beschermen. Rechtspersoonlijkheid stelt de ondernemer in staat een
nauwkeurige scheiding aan te brengen tussen zijn privt- en zaaksvermogen

zodat hij zijn financiele ondernemingsrisico kan beperken tot zijn inbreng.
Degene die zijn onderneming drij ft door middel van een rechtspersoon met
beperkte aansprakelijkheid is daarom mijns inziens niet 'minder' ondernemer

dan degene die zijn onderneming drijft met behulp van een rechtsvorm met

onbeperkte aansprakelijkheid. Het verschil in risicoprofiel zal wel gevolgen
kunnen hebben voor de winstverdeling: de onbeperkt aansprakelijke vennoot zal
wellicht eisen dat het extra risico dat hij loopt zich vertaalt in een groter
winstaandeel.

7 Conclusie kwalificatiemethode buiteniandse rechtsvormen

Uit het bovenstaande kan, dat zal duidelijk zijn, geen eenduidige conclusie
worden getrokken. Wenselijk ware het mijns inziens om de kwalificatiemethode
voor buitenlandse rechtsvormen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de

80   De Vakstudie Vennootschapsbelasting artikel 3 aant. 4, A.H. Boekhoudt, Kwalificatie in het
kader van artikel 3 Wet Vpb '69, MBB (1987), nr. 12, p. 309/310 en H.P.J. Goossen,

Belastingplicht in de vennootschapsbelasting Fed's fiscale brochures, Deventer (1991) p. 66.
81  F.W.G.M. van Brunschot, Nederlandse fiscale aspecten van Franse 'transparante' vennoot-

schappen, Fiscale Miniaturen, Deventer (1978) p. 22 en A.H. Boekhoudt Kwalificatie in het
kader van artikel 3 Wet Vpb '69, MBB (1987), nr.  12, p. 309/310.

82 Anders: J.A. Buitendijk en J.E. Arendse, De limited Liability Company in Nederlands

perspectief, WFR 2002/6466, p. 158.
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Beschouwingen over de  huidige fiscale  kwalijicatiecriteria

kwalificatiemethode voor binnenlandse rechtsvormen.u Het zou er mijns inziens
derhalve ook hier om dienen te gaan te bepalen wie in fiscale zin als ondernemer
moet worden beschouwd: de achterliggende vennoten of de rechtsvorm zelf. Het
criterium van de 'vrije' toetreding of vervanging van vennoten zou naar mijn
mening pas aan de orde moeten komen indien het op zich mogelijk blijkt om het
resultaat rechtstreeks toe te rekenen aan de achterliggende vennoten-
ondernemers. Fiscale transparantie zal namelijlg in tweede instantie, toch niet
aan de orde kunnen zijn indien de toetreding of vervanging van de
achterliggende vennoten mogelijk is zonder toestemming van alle overige
vennoten.84 Vrije toetreding of vervanging van vennoten behoort prohibitief te

zijn voor het in fiscale zin aanvaarden van het ondernemerschap van vennoten.
Het algemene kwalificatiekader  van het Besluit  van 18 september   1997,  nr.
DGO 97-00417 dient naar mijn mening in bovengemelde zin te worden

aangepast.

83 Deze benadering wordt ook door de staatssecretaris van Financien gekozen voor 'limited

partnerships' in het  Besluit  van 18 september  1997; deze rechtsvorm wordt immers op gelijke
wijze benaderd als de Nederlandse (open) C.V.

84   In geliike zin J.A.R. van Eijsden, De kwalificatie van de open C.V. en haar deelgenoten in
grensoverschrijdende situaties, WFR 1998/6296, p. 858/859.
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Check the Box Regulations in de VS: een keuze-systeem

1 Inleiding

In het eerste hoofdstuk van deze studie constateerde ik dat fiscale aspecten een
dominante rol spelen bij de rechtsvormkeuze, waardoor een zuivere afweging
van de beschikbare rechtsvormen wordt gefrustreerd. Ik gaf daarbij aan dat dit
naar mijn mening een onwenselijke situatie is. Een optiestelsel waarbij het aan
de belastingplichtigen wordt overgelaten om voor de door hen gebezigde
rechtsvorm te kiezen hetzij voor fiscale transparantie hetzij voor een zelfstandige
belastingplicht zou dit bezwaar kunnen wegnemen. In de Verenigde Staten

bestaat sinds 1 januari 1997 een dergelijk keuze-systeem onder de naam 'Check
the Box Regulations'. Alvorens nader wordt ingegaan op de
wordingsgeschiedenis en inhoud van deze, relatief nieuwe, regeling zal ik eerst

kort stilstaan bij enkele Amerikaanse rechtvormen en hun fiscale behandeling.

De Amerikaanse vennootschapsbelasting op federaal niveau ('federal income

tax') neemt, net als Nederland, het klassieke stelsel tot uitgangspunt voor de

belastingheffing over ondernemingswinsten die door corporations worden
behaald. In beginsel wordt de corporation beschouwd als een apart fiscaal
subject met een zelfstandig bestaan ten opzichte van haar aandeelhouders. De
winst is in deze zienswijze een door de corporation zelfstandig behaald resultaat

uit hoofde van haar deelname aan het economische verkeer. In fiscale zin leidt
deze zienswijze tot belastingheffing bij de corporation over de 'eigen' winst. 1

Indien vervolgens de winst van de corporation aan de aandeelhouders wordt

uitgekeerd is nogmaals belasting verschuldigd. Aldus worden de
ondernemingswinsten van de corporation op twee verschillende niveaus

betrokken in de heffing van federale vennootschapsbelasting: op het niveau van

de corporation over het 'taxable income' van de corporation en een tweede keer,

op het niveau   van de aandeelhouders, over 'dividends'. Anders   dan   in   het

Nederlandse systeem waar niet wordt genuanceerd tussen de verschillende typen
kapitaaivennootschappen alhankelijk van de werkele'ke mate van hun
zelfstandigheid, wordt in de Verenigde Staten gekozen voor een meer materiele

benadering. Al vroeg werd onderkend dat 'achter' de corporation mensen van

1 Internal Revenue Code (I.R.C.) Section  11  (a)
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vlees en bloed schuilgaan die door middel van de corporation hun onderneming
uitoefenen en aan wie uiteindelijk de ondernemingswinst ten goede komt.2

2     S corporation

Corporations met een beperkt aantal aandeelhouders worden doorgaans aange-
duid als 'close corporations'.3 Voor aandelen in een close corporation bestaat
geen markt. Veelal bestaat er tussen de aandeelhouders een persoonlijke band.
Indien de aandeelhouders tevens participeren in het management van de corpo-
ration en de overdracht van aandelen zodanig is beperkt dat zonder toestemming
van de zittende aandeelhouders geen nieuwe aandeelhouders kunnen toetreden,
spreekt men van een 'incorporated partnership'.4 Deze aanduiding  is  ook  in
fiscale zin veelzeggend, aangezien partnerships geen belastingsubjecten zijn
voor de heffing van Amerikaanse vennootschapsbelasting op federaal niveau.
Partnerships worden geacht geen fiscaal relevante zelfstandigheid te bezitten ten
opzichte van de partners. Net als de Nederlandse VOF is de Amerikaanse
partnership fiscaal transparant.' Erkenning van het feit dat de close corporations
in werkelijkheid ook slechts een beperkte zelfstandigheid hebben ten opzichte
van hun aandeelhouders en de vergelijkbaarheid van de close corporation met de
partnership leidde  er  in   1957  toe   dat een specifiek optioneel belastingregime
voor corporations werd ingevoerd: De close corporation met minder dan 35
aandeelhouders kunnen onder dit regime kiezen voor een vorm van fiscale
transparantie. De heffing van Amerikaanse federale vennootschapsbelasting
verloopt dan op vergelijkbare wijze als bij een partnership.7 De gebruikelijke
term voor een corporation die de keuze heeft uitgebracht voor fiscale
transparantie is '(sub-chapter) S corporation', naar de betreffende subchapter

2          W. Hohveld verdedigde deze visie reeds   in   1923 als volgt: 'strangely enough,   it  has  not
always been perceived with perfect clearness that transacting business under the forms,
methods and procedure pertaining to so-called corporations is simply another mode by which
individuals or natural persons can enjoy their property and engage in business. Just as several
individuals may transact business collectively as partners, so they may as members of a
corporation, the corporation being nothing more than an association of such individuals'.
(Legal Conceptions (1923), p. 197).

3       Robert C. Clark, Corporate law, Apen Law & Business (1986) p. 24 e.v.
4    Lewis D. Solomon/Alan R Palmiter, Corporations, Examples and Explanations, Aspen Law

& Business, 3' druk (1999), p. 477.
5     Hierna in paragraaf 7 kom ik in breder verband terug op deze zogenaamde 'pass through'-

taxation.
6    Robert W. Hamilton, Business Organisations, Unincorporated Businesses and Closely Held

Corporations, Essential Terms and Concepts, Aspen Law & Business (1996), p. 264.
7      I.R.C. sections 1361/1362/1363.
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van de Internal Revenue Code waarin het optionele regime is vastgelegd: Om in
aanmerking te komen voor fiscale behandeling van subchapter S moet een
corporation, naast de eis dat sprake is van een beperkt aantal aandeelhouders, 
voldoen aan de volgende voorwaarden:

- alleen natuurlijke personen, 'estates' en bepaalde trusts mogen
aandeelhouder zijnlo;

- buitenlanders (non-resident aliens) mogen derhalve geen aandeel-
houder zijnll;

-  er mag slechts sprake zijn van 6dn soort aandelen, doch soorten
gewone aandelen waarvan alleen het stemrecht onderling verschilt
zijn toegestaan.12

De S corporation is overigens een louter fiscaalrechtelijke variant van de
'gewone' corporation.

3     'Incorporated' en 'unincorporated' ondernemingsvormen

In het Amerikaanse vennootschapsrecht wordt een principieel onderscheid
gemaakt tussen de 'incorporated' ondernemingsvorm van de corporation en de
overige 'unincorporated' ondernemingsvormen, zoals de van oudsher bekende
partnerships en limited partnerships. In de Amerikaanse fiscale benadering
wordt het onderscheid tussen transparante en niet transparante entiteiten in
beginsel gelegd bij het onderscheid tussen 'unincorporated' en 'incorporated'
ondernemingsvormen. Naast de partnership en de limited partnership zijn sinds
het einde van de 70-erjaren nieuwe 'unincorporated' ondernemingsvormen door
de 'legislators' van de Amerikaanse staten ontwikkeld, zoals de limited liability
company (LLC).13 Thans kent iedere Amerikaanse staat een regeling voor de
LLC. Hierna mi allereerst de vennootschappelijke karakteristieken van de
partnership, limited partnership en LLC kort worden uiteen gezet. Vanuit
historisch perspectief wordt vervolgens de fiscale behandeling van de nieuwe
'unincorporated' ondernemingsvormen beschreven. Als laatste zullen aan de
orde komen de op 1 januari 1997 in werking getreden nieuwe classificatieregels

8      Op gelijke wijze worden corporations die niet in aanmerking komen voor fiscale transparantie
of die gekozen hebben voor niet-transparantie aangeduid als  'C corporations' aangezien deze
corporations vallen onder het fiscale regime van subchapter C.

9      LIt.C. section 1308 (a) n.a.v. wijziging door P.L. 104-188 van kracht per 1 januari 1998.
10 I.R.C. section 1361 (b) (1) (B).
11 I.R.C. section 1361 (b) ( 1) (C).
12 I.R.C. sections 1361 (b) (1) (D) en 1361 (c) (4).
13   Wyoming was de eerste Amerikaanse staat die een regeling voor limited liability companies

invoerde; dit geschiedde op 4 maart 1977.
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voor 'unincorporated' ondernemingsvormen, ook wel de Check the Box
Regulations genoemd, welke ook van toepassing zijn op -vanuit Amerikaanse

optiek- buitenlandse rechtsvormen.

4 Partnership

De Amerikaanse partnership kan worden gekwalificeerd als een samenwerkings-
vorm gericht op het behalen van vermogensrechtelijk voordeel ten behoeve van
de partners.14 De partnership wordt, net als de Nederlandse VOF, aangegaan bij
consensuele overeenkomst. Beslissingen van de partners in
vennootschapsverband zijn gebaseerd op unanimiteit. Alle partners zijn in
beginsel gelijkelijk betrokken bij het bestuur van de partnership. Tenzij anders is

bepaald, delen de partners gelijkelijk in het resultaat. De moderne partnership is
een rechtspersoon." De persoonlijke aansprakelijkheid van de partners neigt
naar een subsidiaire in de zin dat de partner kan verlangen dat eerst het
vermogen van de partnership wordt uitgewonnen voordat hij als partner wordt
aangesproken.'6 Het persoonsgebonden karakter van de partnership maakt dat
zonder toestemming van de zittende partners geen nieuwe partner zal kunnen
toetreden. Dit persoonsgebonden karakter maakt tevens dat de partnership qua
continuReit een kwetsbare ondernemingsvorm is. Bij overlijden of uittreden van
een partner wordt de partnership ontbonden, tenzij de overblijvende partners tot
voortzetting besluiten.
In beginsel is de partnership fiscaal transparant voor wat betreft de heffing van
Amerikaanse vennootschapsbelasting op zowel federaal niveaul' als op het
niveau van de Amerikaanse Staten.

5 Limited partnership

Een limited partnership is een partnership met 66n of meer partners die belast

zijn met het bestuur van de limited partnership en persoonlijk aansprakelijk zijn
voor de verplichtingen van de limited partnership en 66n min of meer limited
partners. De limited partners nemen deel in de limited partnership onder het
beding dat zij niet meer risico lopen dan het bedrag van hun inbreng. De limited
partnership is derhalve te vergelijken met de Nederlandse CV. In de traditionele
limited partnership had de limited partner slechts beperkte mogelijkheden om te

14 Revised Uniform Partnership Act (RUPA), section 101 (4).
15 RUPA, section 201: a partnership is an entity distinct from its partners'.
16 RUPA, section 307 (d).
17   Treasury. Reg., section 301.7701-3.

206



Check the Box Regulations in de VS: een keuze-systeem

participeren in het management van de limited partnership. De limited partner
die desondanks 'control' uitoefende over de limited partnership verloor zijn
beperkte aansprakelijkheid. In meer recente wetgeving wordt het echter de
limited partner toegestaan om, gezamenlijk met de overige partners, in het
management van de limited partnership te voorzien zonder daardoor persoonlijk
aansprakelijkheid te riskeren mits bij derden door de limited partner(s) niet de
indruk wordt gewekt dat zij general partners zijn:

'However,   if the limited partner participates  in the control  of  the
business, he is liable only to persones who transact business with the
limited partnership reasonably believing, based upon the limited

'18partner's conduct, that the limited partner is a general partner

De Amerikaanse fiscale benadering van de limited partnership is gelijk aan die
van partnership: in beginsel is het een fiscaal transparante ondernemingsvorm.

6  LLC

De Amerikaanse LLC19 is een rechtspersoonlijkheidzo bezittende kapitaal-
vennootschap met sterke trekken van een personenvennootschap. De LLC is in
beginsel zelf aansprakelijk voor haar eigen schulden; de deelnemende
'members' zijn dat niet. Deze members zijn als hoofdregel degenen die de LLC
besturen en vertegenwoordigen gelijk vennoten in een personenvennootschap.
De LLC wordt opgericht door zogenaamde articles of organization te registreren
bij de Secretary of State. Deze articles of organization hebben slechts een
beperkte verplichte inhoud: het betreft in hoofdzaak slechts de naam van de
LLC, de zetel (registered office) en de naam en het adres van de registered
agents:' De registered agent is degene die bevoegd is namens de LLC te
handelen.  In een schriftelijke of zelfs mondelinge 'operating agreement' worden
de vennootschappelijke verhoudingen tussen de members en de LLC geregeld.
Men denke hierbij aan zaken als kapitalisatie, winstverdeling toetreding en
vervanging van members, management etc.22 De operating agreement heeft

18 Uniform Limited Partnership Act (1976) with 1985 Amendments (RULPA) section 303 (a),
second sentence.

19  J.A. Buitendijk en J.E. Arendse, De limited Liability Company in Nederlands perspectief
WFR 2002/6466, p. 155 en H.de Groot, Waarom krijgen wij geen LLC?, Ondernemingsrecht
2001-9, p. 256 t/m 261.

20 Zie Uniform Limited Liability Company (ULLC) Act section 201.
21    Zie ULLC Act section 203.
22 Zie Ribstein en Keatinge, On limited liability companies, Vol. 2, Appendix C ULLCA, p.

130.
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gelding boven de articles of organization in het geval sprake is van
conflicterende regels. De LLC kent derhalve een contractuele grondslag, althans
indien sprake is van twee of meer members. Veelal is de positie van member
slechts overdraagbaar met instemming van alle overige members. Ten slotte

geldt als belangrijk voordeel van de LLC dat, via de operating agreement, er
sprake is van grote vrijheid om de interne structuur en inrichting van de LLC
vorm te geven.23 Het is dezelfde vrijheid die ook de Amerikaanse partnership

typeert. Anderzijds heeft de LLC een sterke verwantschap met de Amerikaanse

corporation vanwege haar rechtspersoonlijkheid en het feit dat de members in

beginsel niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de LLC. Het
feit dat een corporation een 'incorporated' business entity is en een LLC een
'unincorporated' business entity komt neer op een louter technisch onderscheid:
de corporation ontvangt een (charter) van de Secretary of State, een bewilliging
van overheidswege, welke bij 'unincorporated' business entities als de
partnership en de LLC achterwege blijft.

7     De Kintner-regulations

Bij de belastingheffing over ondernemingswinsten wordt in de Verenigde Staten
een principieel verschil gemaakt tussen 'partnership tax treatment' en 'corpo-
ration tax treatment'. De eerstbedoelde wijze van fiscale behandeling houdt in
fiscale transparantie en de tweede belastingheffing op het niveau van de
corporation als zelfstandig belastingsubject. Hoewel de Internal Revenue
Service (I.R.S.) aanvankelijk de positie koos dat fiscale transparantie slechts was

weggelegd voor de ondernemingsvormen waarvan de deelnemers persoonlijk
aansprakelijk waren voor de schulden van de ondememing, werd al snel
gekozen voor een meer flexibele benadering, gebaseerd op het adagium
'substance over form:24 Aan de hand van zogenaamde 'corporate
characteristics' werd bepaald of een bepaalde organisatie voor fiscale
doeleinden moest worden gekwalificeerd als partnership danwel als corporation.
Onder de naam 'Kintner' regulationsi' zijn bekend geworden de volgende vier

corporate characteristics, dat wil zeggen vier criteria die worden geacht
evenzovele indicaties te zijn voor de fiscale classificatie als corporation:

23 Zie bijvoorbeeld Delaware Code, Title 6, section 18-1101 sub b: 'It is the policy of this
chapter tot give maximum effect tot the principle of freedom of contract and the enforceability
of limited libility company agreements'.

24 Vgl. Morrissey v. Commissioner, 296 U.S. 344 (1935).
25 Naar aanleiding van Kintner v. Commissioner, 216 F 2d 418, 54-2 (1954).
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1.  continuity of life (de 'levensduur' van een ondernemingsvorm mag
niet worden beperkt door specifieke gebeurtenissen die 'achter-
liggende' participanten betreffen);

2. centralization of management (het bestuur van   de

ondernemingsvorm bestaat niet of niet geheel uit de
'achterliggende' participanten, doch is 'manager managed');

3. limited liability (de aansprakelijkheid   van de 'achterliggende'
participanten is beperkt);

4. free transferability of interests (de participaties zijn vrij overdraag-
baar).

Daarnaast werden in het kader van Treasury Regulations 7701 (a) (3) twee aan-
vullende criteria gehanteerd zijnde 'associates' (het moet gaan om een
samenwerkingsverband met twee ofmeer participanten) en 'an objective to carry
on business and derive profits therefrom' (de ondernemingsvorm dient erop
gericht te zijn om vermogensrechtelijk voordeel te behalen voor de
'achterliggende' participanten). Aangezien echter zowel de partnership als de
corporation 6 doorgaans aan deze laatstgenoemde criteria voldoen, geschiedde de
classificatie met name op grond van de eerstgenoemde vier kenmerken. De
gedachte achter de Kintner regulations was dat de klassieke corporation alle vier
genoemde kenmerken bezat. De continuTteit van de corporation is niet
afhankelijk van het overlijden, de geestelijke stoornis, het faillissement, het
uittreden of uitstoten van een aandeelhouder, het bestuur van de corporation
wordt door managers (en niet door de aandeelhouders als zodanig) bestuurd, de
aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt en de aandelen zijn vrij
overdraagbaar. Aan de andere kant van het spectrum was er de klassieke
partnership die geen van deze kenmerken bezat.

De classificatie van 'unincorporated' ondernemingsvormen geschiedt aan de
hand van de vraag hoeveel van de bovengenoemde vier kenmerken de
betreffende ondernemingsvorm in zich verenigt. Indien drie of meer kenmerken
kunnen worden herkend geschiedt belastingheffing alsof sprake is van een
corporation, terwijl fiscale behandeling als partnership volgt indien minder dan
drie kenmerken aanwezig zijn. De vier kenmerken zijn overigens alle van gelijk
gewicht. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een Amerikaanse partnership zich
zodanig structureert dat drie of meer kenmerken aanwezig zijn. In dat geval

26   De meeste Amerikaanse staten laten tegenwoordig ook eenpersoonscorporations toe: Robert
W. Hamilton Corporations, Black Letter Series, West Publishing Co, St Paul, Minn, 4' druk
(1997), p. 139/140.
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wordt de partnership in fiscale zin als corporation aangemerkt.27 De opkomst van
vele nieuwe hybride rechtsvormen als de LLC en de limited liability partnership
(LLP) -contractuele rechtspersonen die in beginsel zelf aansprakelijk zijn voor
de eigen schulden doch overigens de trekken hebben van een
personenvennootschap- hebben het systeem van de 'corporate characteristics'

enigszins onder druk gezet. Hoewel de 'standaard' LLC of LLP doorgaans
kwatificeerde als partnership voor federale belastingdoeleinden konden,

vanwege de grote vrijheid die de oprichters werd gelaten om de interne structuur

en inrichting vorm te geven, toch moeizame discussies met de I.R.S. ontstaan
over het classificatievraagstuk. De aandacht richtte zich vooral op de LLC.
Ondanks het feit dat de I.R.S. haar beleid omtrent LLCs vastlegde in
zogenaamde Procedures2: bleken vele interpretatieverschillen te kunnen blijven
voortbestaan.29

De Kintner regulations waren niet alleen van toepassing op Amerikaanse

'unincorporated' ondernemingsvormen. Ook de -vanuit Amerikaanse optiek-
buitenlandse entiteiten vielen onder het classificatiesysteem op basis van de
corporate characteristics.3° Het probleem dat zich hierbij voordeed was dat
classificatie aan de hand van de vier corporate characteristics diende te

geschieden op basis van de bijzondere kenmerken die de buitenlandse entiteit
31 In devertoonde. Dit gaf aanleiding tot gecompliceerde uitlegkwesties.

Nederlandse vennootschapsrechtelijke literatuur is in dit kader gediscussieerd
over de vraag of en zo ja op welke wijze de statuten van een BV zodanig kunnen
worden ingericht dat minder dan drie corporate characteristics daarin te
herkennen zijn met als doel een transparante vennootschap te creeren voor de
heffing van Amerikaanse vennootschapsbelasting op federaal niveau.32 In  1995

heeft de I.R.S. wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de classificatie van

27    Het feit dat het he(len ten dage in het algemeen fiscaal onvoordelig is om belast te worden als

corporation doet aan dit principe niet af.
28    Aanvankelijk werd Revenue Procedure 89-12, 1989-1 C.B. 798 van toepassing geacht hoewel

deze, volgens de letterlijke tekst, slechts zag op partnerships en limited partnerships; later is
het classificatievraagstuk van de LLC apart in Revenue Procedure 95-10, 1995-1 (C.B. 501)
geregeld

29 Zie Wirtz en Harris, Assessing the long-awaited LLC Classification Guidelines, 73 Taxes 51
(February     1995) en Sanders, Partnerships and Joint Ventures     involving tax exempted

organizations, 1996 Cumulative supplement (John Wiley & Sons) p. 198.
30    Revenue R,iling 88-8, 1988-1 C.B. 403.
31 Zie Gerald T. Ball en Michael A. Siegel, Current Developments in Foreign Entity

Classification:   Stop the insanity, Tax Advisors' Forum, 5 september   1994  en van dezelfde

schrijvers, U.S. Issues Foreign Entity Classification Ruling Procedure Guidelines, The
Insanity Continues, Tax Advisors' Forum, 23 januari 1995.

32 Zie onder meer H. van Wilsum, De transparante besloten vennootschap voor Amerikaanse

doeleinden, TVVS 1995, p. 62 e.v. en D.F.M.M. Zaman en H.J. Portengen, Hybride
vennootschappen, TVVS 1995 nr 8, p. 201.
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hybride ondememingsvormen." Deze wijzigingen bleken zowel de classificatie
van binnenlandse als van de buitenlandse entiteiten te betreffen. De noodzaak
tot wijziging van het bestaande regime werd door de I.R.S. onder meer
gemotiveerd door erop te wijzen dat de Kintner regulations in de praktijk door
de vernieuwingen die zich in het bedrijfsleven en op het gebied van
ondernemingsvormen hebben voorgedaan tekortkomingen vertoonde op grond
waarvan er, zowel voor de belastingbetaler als voor de belastingdienst, een
moeizaam, tijd- en geldverslindend proces van classificatie was ontstaan:

'the existing regulations (de Kintner regulations, toev. TvD) for
classieing business organizations as associations (which are taxable as
corporations under section 7701 (a) (3)) or as partnerships under
section 7701 (a) (2) are based on the historical differences under local
law between partnerships and corporations. However, many states have
revised their statutes to provide that partnerships and other unincor-
porated organizations may possess characteristics that traditionally
have been associated with corporations, thereby narrowing
considerably the traditional distinctions between corporations and
partnerships under local law. For example, some partnership statutes
now provide that no partner is unconditionally liable for all ofthe debts
of the partnership. Similarly, almost all states have enacted statutes
allowing the formation of limited liability companies. These entities
provide protection from liability to all members, but may qualify as
partnerships for federal tax purposes under the existing regulations

One consequence of the increased flexibility under local law in
forming a partnership or other unincorporated business organization is
that taxpayers generally can achieve partnership tax classification for a
nonpublicly traded organization that, in all meaningful respects, is
virtually indistinguishable from a corporation. To accomplish this,
however, taxpayers and the I.R.S. must expend considerable resources
on classification issues. For example, since the issuance of Revenue
Ruling 88-76 (de eerste ruling waarin een LLC als partnership werd
geclassificeerd, toev. TvD) the I.R.S. has issued seventeen revenue
rulings analyzing individual state limited liability company statutes,
and has issued several revenue procedures and numerous letter rulings
relating to the classification of various business organizations. Mean-
while, small business organizations may lack the resources and
expertise to achieve the tax classification they want under the current
classification regulations (..........................).

33   Notice 95-14, 1995-1 C.B. 297.
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In the light of these developments, Treasury and the I.R.S. believe that

it is appropriate to replace the increasingly formalistic rules under the
current regulations with a much simpler approach that generally is
elective. To further simplify this area, the proposed regulations provide
similar rules for organizations that have a single owner.

With respect to foreign organizations, Notice 95-14 (1995-1 C.B. 297)
observed that while the distinctions are similarly formalistic, the
classification process under the current regulations involves even more

complexities and requires greater resources than does the classification

process for domestic organizations. For example, the classification of a
foreign organization involve not only a review of organizational docu-
ments, but also a thorough understanding of the controlling foreign
law. Accordingly, the simplified system provided under the proposed
regulations extends to foreign organizations as well, with certain
modifications explained below'.34

Derhalve werd besloten de Kintner regulations  per  1  januari  1997  af te schaffen

en de belastingplichtige de keuze te laten in het transparantievraagstuk.

8      De definitieve Check the Box Regulations

In plaats van de Kinmer regulations geldt thans een vereenvoudigd keuze-
systeem binnen bepaalde randvoorwaarden:S De classificatie verloopt sinds 1
januari 1997 in twee fasen. In de eerste fase worden bepaalde 'business' entities

geclassificeerd als corporation in fiscale zin, de zogenaamde per se corporations.
In de tweede fase wordt een keuzeregime geTntroduceerd ten aanzien van de

overige 'business entities'.

De nieuwe classificatieregels zijn vastgelegd in Treasury Regulations, sections
301.7701-2 en 301.7701-3. Krachtens de zogenaamde Check the Box Regula-
tions moeten achtereenvolgens de volgende vragen worden beantwoord:

1.  Is sprake van een 'separate business entity'? (een ondernemingsvorm die kan
worden onderscheiden van haar participanten kwalificeert in het algemeen als
een separate business entity; rechtspersoonlijkheid is daartoe niet vereist).
2.  Zoja, is sprake van een trust?
3.  Zo  nee, is sprake  van per se corporation? (in binnenlandse Amerikaanse
situatie gelden als per se corporations naast de 'gewone' corporations ook de
joint stock companies, banken en verzekeringsmaatschappijen, staatsbedrijven

34 Proposed regulations, section 301.7701-1  et seq (9 mei  1996).
35    Treasury reg. 301.7701-2 et seq.
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en ondernemingsvormen die participaties uitgeven welke worden verhandeld
onder het publiek; voor de buitenlandse situatie is een lijst opgesteld waarop
expliciet staat vermeld welke buitenlandse rechtsvormen aisper se gelden.36
4. Zo niet, is dan sprake van een 'eligible entity'? (in het algemeen zal de
partnership en de LLC kwalificeren als eligible entity; alle buitenlandse rechts-
vormen die niet kwalificeren als per se corporation gelden eveneens als eligible
entity).

Indien een eligible entity geen keuze heeft gemaakt voor classificatie als
partnership (fiscale transparantie) of corporation (zelfstandige belastingheffing)
voor Amerikaanse belastingdoeleinden, treedt een systeem van Default Classifi-
cation in werking. Op grond hiervan wordt in de binnenlandse situatie auto-
matisch fiscale transparantie toegekend,7 omdat men er vanuit gaat dat dit de
wens zal zijn van de belastingplichtige.'8 Een en ander komt er dus op neer dat
binnenlandse eligible entities fiscaal transparant zijn tenzij er een keuze wordt
uitgebracht voor een zelfstandige belastingplicht.39 In de buitenlandse situatie
volgt evenwel automatisch de fiscale behandeling als corporation indien alle
participanten beperkt aansprakelijk zijn.40 Ofhiervan sprake is, wordt bepaald op
grond van het (buitenlandse) recht dat de betreffende eligible entity regeert:' De
zelfstandige belastingplicht kan uiteraard worden voorkomen door een keuze uit
te brengen voor fiscale transparantie.42 Voor het uitbrengen van een bepaalde
keuze is de toestemming van alle aandeelhouders vennoteWvereist.
Een eligible entity kan zijn keuze uitbrengen door middel van Form 8832,43
Entity Classification Election.44 Vervolgens wordt deze Form geregistreerd bij de
I.R.S. De gekozen classificatie kan niet ingaan eerder dan 75 dagen v66r de

36    Op deze lijst komt alleen de Nederlandse N.V. voor; de Nederlandse B.V. geldt derhalve niet
als een  per se corporation. De lijst van per se corporations lijkt overigens te zijn bepaald op
grond van het selectiecriterium of sprake is van een vennootschapsvorm die in de betreffende
jurisdictie het meest wordt gebruikt voor beursnotering.

37     Treasury reg. section 301.7701-3 (b) (1).
38    Notice 95-14, 1995-1 C.B. 297.
39 Uitzondering hierop is de eligible entity met Un participant hiervoor geldt dat

vereenzelviging wordt aangenomen met de participant, op grond waarvan de eligible entity
zelf wordt beschouwd als niet-bestaand: een Tax Nothing', zie: David S. Miller, The Strange
Materiali-zation ofthe Tax Nothing, Tax Advisors' Forum, 22 mei 2000, p. 2353 1/m 2370.

40    Treasury reg. section 301.7701-3 (b) (2).
41    Treasury reg. section 301.7701-3 (b) (2) (ii).
42    Voor de buitenlandse eligible entity met slechts 66n participant geldt in beginsel zelfstandige

belastingplicht. De eligible entity is evenwel een Tax Nothing' indien de participant
onbeperkte aansprakelijkheid heeft.

43    De aanduiding 'Check the Box' duidt crop dat op basis van het Default-systeem een bepaalde
classificatie volgt tenzij een bepaalde keuze wordt uitgebracht op Form 8832 door middel van
het aankruisen van de gewenste 'Box'.

44    Treasury reg. section 301.7701-3 (c) (1) (i).
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registratie of later dan 12 maanden na de registratie.4, Op een eenmaal gemaakte

keuze kan worden teruggekomen zodat de classificatie wordt gewijzigd doch
deze (gewijzigde) classificatie kan dan, in beginsel, binnen 60 maanden niet
nogmaals worden gewijzigd.46 Ter verduidelijking geef ik hierna de
classificatiestappen in hoofdlijnen weer in een flowchart.

45    Treasury reg. section 301.7701-3(c) (1)(iii)
46    Treasury reg. section 301.7701-3 (c) (1) (iv)
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Check the Box Regulations: classificatie van ondememingsvormen met twee of meer participanten in
hoofdlijnen

1.    Is sprake van een separate business entity?

Ja             nee

2.  Is sprake van een trust? classificatic niet mogelijk, tenzij als

/S« »k»
deel van een andere business entity.

.A
belastingheffing 3.    Is sprake van een
volgens subchapter J. per se corporation?

iAJa

verplichte classificatie 4.     Is sprake van een
als corporation. eligible entity?

Ja             nee

5. Is een keuze verplichte classificatie
uitgebracht? als corporation.

Ja n«K
fiscale transparantie of 6.    Is sprake van een binnenlandse
vrijwillige classificatie ondernemingsvorm?
als corporation.

/X. 2»»\*
fiscale transparantie. 7. Heeft enige participant

persoonlijke
aansprakelijkheid?

Ja      nee

fiscale transparantie classificatie als
corporation

NB: Indien volgens bovenstaande fowchart de betreffende ondernemingsvorm verplicht ofvrijwilligwordt geclassificeerd als corporation is het ingevolge Treasury Regulation 1.13614(c) mogelijk om,indien aan de terzake geldende voorwaarden wordt voldaan, in aanmerking te komen voor het fiscale
regime van de S Corporation (zie p. 204 van dem studie).
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HOOFDSTUK 8

Beschouwingen over een wenselijke fiscale behandeling
van de joint venture-vennootschap

1 Inleiding

In hoofdstuk 5 heb ili naast algemene theoretische beschouwingen over de
systematiek van de vennootschapsbelasting, het klassieke stelsel en het verschil
in fiscale behandeling van de rechtspersonen en personenvennootschappen, laten
zien op welke wijze ondernemers en hun adviseurs in praktijk trachten beperkte
aansprakelijkheid te combineren met fiscale transparantie. Daarbij kwamen de

rechtsfiguren van de besloten CV, de BV-VOF, de BV-CV alsmede contractuele
constructies tussen samenwerkende aandeelhouders ter sprake. Vervolgens werd
in hoofdstuk 6 de in Nederland toegepaste fiscale kwalificatiemethodiek voor
Nederlandse rechtspersonen en niet-rechtspersonen alsmede voor buitenlandse
rechtsvormen besproken. In dat kader bleken de fiscale consequenties van de
voorgestelde 'toevoeging' van rechtspersoonlijkheid aan openbare vennoot-
schappen nog niet te zijn uitgekristalliseerd. Hoe moet deze nieuwe
rechtspersoon fiscaal worden behandeld? Met Van Kempent ben ik van mening
dat alleen het element van de rechtspersoonlijkheid geen grondslag kan zijn voor
een te maken verschil in fiscale behandeling van personenvennootschappen. Er
is immers geen sprake van een, voor het fiscale recht, relevant verschil tussen

een personenvennootschap naar huidig recht en een personenvennootschap-
rechtspersoon. In breder verband pleitte ik ervoor om bij de kwalificatie van
binnenlandse en buitenlandse rechtsvormen -zowel rechtspersonen als niet-
rechtspersonen- het criterium te hanteren of   sprake   is   van

aandeelhouders/vennoten-ondememers dan wel van andeelhouders/vennoten-
beleggers. Anders dan Van Kempenl ben ik van mening dat in een conceptueel-

1     M.L.M. van Kempen. Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen (diss.),
Uitgaven van het Schoordijk Instituut in de reeks Center for Company Law, Tjeenk Willink,
Deventer (1999), p. 66 t/m 70 en van dezelfde schrijver, Moeten openbare personenvennoot-
schappen door toekenning van rechtspersoonlijkheid hun fiscale transparantie verliezen?,
Personenvennootschap en "onderneming", Schoordijk Instituut, CCL-reeks (1999), p. 41 t/m
57.

2     M.L.M. van Kempen. Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen (diss.),
Uitgaven van het Schoordijk Instituut in de reeks Center for Company Law, Tjeenk Willink,
Deventer (1999), p. 228 voelt er vanuit het principe van een rechtsvormneutrale belasting-
heffing, juist meer voor 04 naast de reeds bestaande zelfstandige belastingplicht van
kapitaal-vennootschappen, ook een zelfstandige belastingplicht in te voeren voor
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normatieve benadering de rechtsvorm die door aandeelhouders/vennoten-
ondernemers als instrument wordt gebruikt ter exploitatie van hun
gemeenschappelijke onderneming een vorm van fiscale transparantie ten deel
behoort te vallen.

Waar de Nederlandse belastingdienst van geval tot geval onderzoekt of een
buitenlandse rechtsvorm transparant  is  of niet, wordt in de Verenigde Staten een

geheel andere benadering gevolgd. Ingevolge de op 1 januari 1997 ingevoerde
Check the Box regulations geldt voor binnen- en buitenlandse rechtsvormen een

keuze-systeem, althans voorzover geen sprake is van zogenaamde per se
corporations. In hoofdstuk 7 ben ik nader op deze regeling ingegaan. Een
belangrijke reden om tot dit nieuwe optiestelsel te komen, lag in de
uitvoeringstechnische problemen waartoe het voorheen geldende systeem van de
'corporate characteristics' aanleiding gaf. De classificatie van nieuwe en
buitenlandse rechtsvormen leverde de belastingbetaler dn de belastingdienst (te)
veel hoofdbrekens op. Aangezien het voorzienbaar is dat wij in de toekomst
steeds meer te maken zullen krijgen met de kwalificatie van buitentandse
rechtsvormen van binnen en buiten de EU -niet alleen door de verdergaande
internationalisatie van het bedrijfsleven maar ook omdat de Nederlandse
ondernemer naar mijn stellige overtuiging in toenemende mate gebruik zal gaan
maken van buitentandse rechtsvormen - is het zinvol om kennis te nemen van de
beweegredenen die in Amerika hebben geleid tot invoering van een optiestelsel.
Ook de pragmatische wijze waarop aan dit optiestelsel vorm en inhoud is
gegeven, is in dit verband interessant.

In dit laatste hoofdstuk zal ik trachten een modus te vinden voor de wijze
waarop de heffing van de JVV, werkend vanuit de door mij voorgestane
instrumentele benadering, op praktische en efficiente wijze kan worden ingepast
in het systeem van de Nederlandse vennootschapsbelasting.

personenvennoot-schappen zonder dat daarbij het criterium belegger/ondernemer een rol
speelt

3          Het Centros-arrest,  Hof van Justitie EG, 9 maart  1999, JOR 1999/117 m.nt.  G. van Solinge en
NJ 2000 nr. 48 m.nt. PV heeft inmiddels ook de dew, open gezet naar zekere vorm van
competitie op het gebied van vennootschapsrecht tussen Europese wetgevers. Door het
Europese Hof werd sub 30 als volgt overwogen:'Indien een lidstaat het fliaal van een
vennootschap die is opgericht in overeenstemming met het recht van een andere lidstaat, waar
zij haar zetel heeft weigert in te schrijven op grond dat het filiaal is opgericht met de
bedoeling dat de vennootschap haar volledige economische activiteit in de staat van ontvangst
kan ontplooien, waardoor de nevenvestiging ontsnapt aan de nationale regels inzake een
minimumkapitaal en de storting daarvan, is zulks derhalve onverenigbaar met de artikelen 52
en 58 van het Verdrag, voor zover daardoor de uitoefening van het recht op vrije
nevenvestiging waarvan de artikelen 52 en 58 van het Verdrag juist de certiediging beogen te
verzekeren, wordt verhinderd'.
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2      De aandeelhouder in de inkomstenbelasting

Ik wil als vertrekpunt van mijn beschouwingen kiezen de rechtsfiguur van de
aandeelhouder. De aandeelhouder wordt door de fiscale wetgever traditioneel
beschouwd als een kapitaalverschaffer aan wie de ondernemingswinsten van de
vennootschap waarin hij participeert niet rechtstreeks kunnen worden toegere-
kend. Hiervoor heb ik echter aangetoond dat deze zienswijze in belangrijke mate
aan erosie onderhevig is.

Allereerst zal ik de aandacht richten op de positie die de aandeelhouder in het
kader van de Wet IB 2001 bekleedt in relatie tot ondernemingswinsten.
In artikel 3.3. lid 1 sub a Wet IB 2001 komt de aandeelhouder in de sfeer van de
winst uit onderneming als volgt ter sprake:

'1. Belastbare winst uit onderneming is mede:
a. de winst die de belastingplichtige, anders dan als ondernemer of
aandeelhouder, als medegerechtigde tot het vermogen van een onderne-
ming geniet uit 66n of meer ondernemingen'.

Dit artikel moet in combinatie worden gelezen met artikel 3.2. respectievelijk
3.4. Wet IB 2001 luidende als volgt:

'Belastbare winst uit onderneming is het gezamenlijke bedrag van de
winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit 66n of meer
ondernemingen, verminderd met de ondernemersaftrek.'

respectievelijk:

'In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder ondernemer: de belastingplichtige voor rekening van wie een
onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor
verbintenissen betreffende die onderneming.'

Uit het samenstel van de hierboven geciteerde artikelen kan worden afgeleid wie
volgens de fiscale wetgever winst uit onderneming geniet, er vanuitgaande dat
sprake  is van een objectieve ondememing.4 Immers, eerst moet worden vast-

4   Met het begrip 'objectieve onderneming' bedoel ik tot uitdrukking te brengen dat bij het
oordeel of er sprake is van een ondernerning in fiscale zin, er uitsluitend wordt gelet op de
feiten. De vraag of er sprake  is  van een fiscale onderneming wordt dus objectief beoordeeld;
de wil van de ondernemers is daarbij in beginsel irrelevant

219



Hoofdstuk 8

gesteld dat sprake is van een objectieve onderneming atvorens kan worden

bepaald aan wie de gegenereerde ondernemingswinst moet worden toegerekend.
Uit artikel 3.3. lid 1 sub a Wet IB 2001 blijkt dat degene die als aandeelhouder
medegerechtigd is tot het vermogen van een onderneming geen winst uit
onderneming geniet. Vanwaar dit onderscheid? Waarin onderscheidt de aandeel-
houder die medegerechtigd is tot het ondernemingsvermogen zich van degene
die anders dan als aandeelhouder daartoe is gerechtigd? Eens te meer zijn deze
vragen interessant aangezien onder het begrip 'aandeelhouder' niet alleen de
aandeelhouder-belegger in een klassieke kapitaalvennootschap valt, maar ook de
aandeelhouder in een joint venture-BV en zelfs de commanditaire vennoot in
een open CV.' Ook de vennoot in een personenvennootschap kan kennelijk in de
omstandigheid verkeren dat geen sprake is van rechtstreeks genieten van winst
uit onderneming. Men denke hierbij overigens niet alleen aan de commanditair
vennoot in een open CV, maar ook aan de vennoten in een *open' (burgerlijke)
maatschap op aandelen6 of een 'open' fonds voor gemene rekening: Indien het
juist is dat van een open CV sprake is indien slechts 66n vennoot geen
toestemming behoeft te geven voor toetreding of vervanging van commanditaire
vennoten, dan lilla een voor de hand liggend criterium voor de mogelijkheid om
rechtstreeks winst uit onderneming te genieten in de sfeer van de
inkomstenbelasting het persoonsgebonden karakter van de deelname in de
vennootschap die de winst genereert. Alleen indien voor de toetreding of
vervanging van een commanditaire vennoot de toestemming van alle andere
vennoten is vereist, zal in de regels immers sprake zijn van een
persoonsgebonden deelnanne die voldoende is om rechtstreeks winst uit
onderneming te genieten. De winst van de CV kan rechtstreeks worden
toegerekend aan de vennoten, zowel de beherende als de commanditaire. Indien
het persoonsgebonden karakter in bovenbedoelde zin ontbreekt, kunnen de
resultaten uit de objectieve onderneming niet meer als zodanig aan de
achterliggende participanten worden toegerekend. De fiscale wetgever gaat er
echter kennelijk vanuit dat van een zodanige situatie steeds sprake is indien het
zich handelt om aandeelhouders van een NV of BV.

Indien het inderdaad in het systeem van de inkomstenbelasting is verankerd dat
de mate van persoonlijke betrokkenheid bij de onderneming bepalend is voor de
vraag of de winst van de onderneming rechtstreeks kan worden toegerekend aan
de 'achterliggende' belastingsubjecten dan komen wij als vanzelf op de
aanvullende functie van de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting

5       Artikel 2 lid 3 sub f AWK
6       Zie hoofdstuk 6 onderdeel 1.9 van deze studie.
7       Zie hoofdstuk 6 onderdeel 1.10 van deze studie.
8      Uitzonderingen als de a-typische Barbizonconstructies daargelaten.
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is, zoals reeds eerder opgemerkt, bedoeld als een aanvulling op de inkomsten-
belasting teneinde de ondernemingswinst te belasten die niet rechtstreeks door
natuurlijke personen wordt genoten: In overeenstemming met de
civielrechtelijke uitgangspunten gaat de fiscale wetgever uit van het
ondernemerschap van de vennoten in een personenvennootschap. Dit geldt
eveneens voor de commanditaire vennoot in een CV, ondanks de redactie van
het nieuwe artikel 3.4. Wet IB 2001. Zoals gezegd moet dit artikel uitsluitend
worden gezien als een anti-misbruikregeling ter voorkoming van
belastingconstructies waarbij beleggingen worden gegoten in de vorm van
commanditaire deelnemingen, zodat de betrokkenen de voordelen van het
ondernemerschap, vooral de ondernemingsfaciliteiten, deelachtig worden.
Hoewel de commanditaire vennoot in louter technische zin niet valt onder het
begrip 'ondernemer' voor de inkomstenbelasting, geniet de commanditaire ven-
noot ingevolge artikel 3.3. lid 1 sub a Wet IB 2001 wel degelijk winst uit onder-
neming. De wetgever gaat er derhalve nog immer vanuit dat de vennoten van
een besloten CV, zowel de beherende als de commanditaire, op grond van hun
ondernemerschap rechtstreeks winst genieten uit de door middel van de CV
uitgeoefende onderneming. Dit ligt ten aanzien van de commanditaire vennoot
slechts anders indien komt vast te staan dat de wisseling van commanditaire
vennoten kan plaatshebben zonder toestemming van alle andere vennoten.

Dit systeem is door de wetgever echter losgelaten indien sprake is van de belas-
tingheffing over ondernemingswinsten die door middel van kapitaalvennoot-
schappen, uiteindelijk ten behoeve van de aandeelhouders, worden gegenereerd.
De kapitmlvennootschap wordt door de wetgever gepercipieerd als een
verschijningsvorm van een onderneming die verzelfstandigd is van de
aandeelhouders op grond waarvan de ondernemingswinst uitsluitend kan worden
toegerekend aan de kapitaalvennootschap zelf. Verondersteld wordt dat de
aandeelhouder louter de positie van kapitaalverschaffer inneemt en niet de
positie van ondernemer. In joint venture-verhoudingen is deze benadering mijns
inziens onjuist. Zo neemt de aandeelhouder in een joint venture-BV op grond
van de joint venture-overeenkomst en de statutaire inrichting van de BV zowel
de positie van kapitaalverschaffer als die van ondernemer in. De aandeelhouders
bepalen als joint venture-partners het beleid binnen de BV. De facto ontbreekt
de bestuursautonomie'° en het vennootschappelijke belang loopt parallel met het
belang van de gezamenlijke aandeelhouders<ioint venture-partners:1 De joint
venture-BV is, gelijk de 'besloten' personenvennootschap, een duidelijk

9  F.W.G.M. van Brunschot, Oude aandeelhouders aan nieuwe banden, Oratie UvA, Fed,
Deventer (1970), p. 19.

10 Zie hoofdstuk 2 onderdeel 3.8 van dem studie.

11    Zie p. 11 van deze studie.
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voorbeeld van een instrumentele rechtsvorm met een dienende functie.
Wisseling van een aandeelhouder zal op grond van overeenkomst of statuten
slechts kunnen plaatshebben met toestemming van alle andere aandeelhouders.
In veel gevallen zal zelfs de overdracht van aandelen in de beginjaren van de
joint venture geheel zijn uitgeslotenll.
Dit alles maakt de positie van de aandeelhouder in een joint venture-BV
vergelijkbaar met die van een commanditaire vennoot in een CV. Wezenlijke
verschillen zijn er niet. Toerekening van de door middel van de joint venture-BV
gegenereerde ondernemingswinst aan de aandeelhouders als winst uit onderne-

ming is mijns inziens derhalve aangewezen. Tegengeworpen zou nog kunnen
worden dat doorgaans  in de statuten van een joint venture-BV wordt opgenomen
dat de winst 'ter beschikking van de aandeelhouders staat',1 3 hetgeen impliceert
dat een separaat besluit omtrent winstuitkering of -reservering moet worden
genomen. Voor de aandeelhouder in een klassieke kapitaalvennootschap met
een gespreid aandelenbezit impliceert dit dat hij de beschikkingsmacht over de
door de kapitaalvennootschap gegenereerde ondernemingswinst ontbeert. Deze
aandeelhouder ontleent immers zijn recht op winst aan het besluit tot
winstuitkering dat door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt
genomen; daarop heeft hij doorgaans geen doorslaggevende invioed. De
rechtsrelatie die de aandeelhouder in een joint venture-BV heeft met betrekking
tot de gegenereerde ondernemingswinst is evenwel een geheel andere. In de joint
venture-overeenkomst zal doorgaans door de partners tevoren zijn vastgelegd
welk deel  van de winst jaarlijks zal worden uitgekeerd dan wel gereserveerd.'4 In
deze contractuele regeling ligt derhalve de beschikkingsmacht van de
aandeelhouder met betrekking tot de ondernemingswinst besloten. Aan het feit
dat jaarlijks een winstuitkeringsbesluit moet worden genomen in
overeenstemming met de daartoe in de joint venture-overeenkomst opgenomen
regelingen dient naar mijn mening in fiscale zin geen gewicht te worden
toegekend.

12 Zie hoofdstuk 2 onderdeel 3.11 van deze stu(lie.
13   De wet (an 2:105/216 lid 1 BW) formuleert als hoofdregel: 'Voorzover bij de statuten niet

anders is bepaald, komt de winst de aandeelhouders ten goede'.
14 Zie hoofdstuk 2 onderdeel 3.12 van deze studie.
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3      De joint venture-BV met lichamen als aandeelhouders

Na deze beschouwingen over de onderlinge verhouding tussen de inkomsten- en
vennootschapsbelasting wil ik mij thans richten op de wenselijk fiscale
behandeling van de joint venture-BV met aandeelhouders-rechtspersonen. Dit
speelt zich uiteraard geheel af in de sfeer van de vennootschapsbelasting.  Uit het
feit dat de vennootschapsbelasting voor wat betreft het belasten van
ondernemingswinsten in de inkomstenbelasting een aanvullende heffing is, volgt
logischerwijs dat de vennootschapsbelasting de inkomstenbelasting qua systema-
tiek op dit punt volgt. Aangenomen moet derhalve worden dat de interpretatie
van de vennootschapsbelasting ook vanuit die aanvullingsgedachte moet
geschieden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald. In dit verband kan
worden genoemd artikel 2 lid 5 Wet Vpb 1969 bepatende:

'De lichamen, vermeld in het eerste lid, letters a (onder meer naamloze
en besloten vennootschappen en open CV's, (toev. TvDD b, en c
worden geacht hun onderneming te drijven met behulp van hun gehele
vermogen'.

Uit deze bepaling volgt mijns inziens impliciet dat het in de inkomstenbelasting
aangebrachte, technische onderscheid tussen de winstgenietende ondernemer en
de winstgenietende commanditaire vennoot geen gevolgen heeft voor de heffing
van vennootschapsbelasting.  Ook de BV of NV  die als commanditaire vennoot
deelneemt in een besloten CV geniet winst en wordt daarvoor betrokken in de
vennootschapsbelasting.

Indien wij thans de draad oppakken die wij in het kader van de inkomsten-
belastingheffing over ondernemingswinsten hebben gevolgd, dan stuiten wij
direct op het principe dat de ondernemingswinsten in mijn visie dienen te
worden toegerekend aan het belastingsubject dat een voldoende instrumentele
band heeft met de onderneming. De winst van *besloten' personen-
vennootschappen wordt in beginsel vanwege deze instrumentele band
rechtstreeks toegerekend aan de participerende vennoten-lichamen. In dezelfde
lijn ligt het verlengstukbeginsel.15 Dit beginsel uit zich vooral hierin dat voor wat
betreft de belastingheffing over het resultaat van een onderneming die in wezen
te beschouwen is als een verlengstuk van de achterliggende participanten, in
zekere zin door de rechtsvorm wordt heengekeken op grond waarvan de
ondernemingswinst aan die achterliggende participanten kan worden

15 Zie hoofdstuk 6 onderdeel 5.2 van deze studie.
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toegerekend. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is de fiscale eenheid van
artikel 15 Wet Vpb 1969.16 Daarnaast blijft ook het ne bis in idem beginsel van

belang." In de sfeer van de vennootschapsbelasting blijken er ruimere
mogelijkheden te zijn tot toerekening van ondernemingswinsten aan
aandeelhouders van kapitaalvennootschappen dan in de inkomstenbelasting het
geval is. Vormen van fiscale transparantie worden in de verhouding tussen een

kapitaalvennootschap en haar aandeelhouders-lichamen in fiscale zin
gemakkelijker geaccepteerd dan in de verhouding tussen kapitaalvennootschap
en aandeelhouders-natuurlijke personen. Dit maakt dat een vorm van
transparantie voor de joint venture-BV in de sfeer van de vennootschaps-

belasting niet alleen kan worden verdedigd vanuit het principe van de
instrumentele toerekening doch ook vanuit het verlengstukbeginsel.

4      De fiscale behandeling van de JVV

4.1 Inteiding

In het civielrechtelijk deel van deze studie kwam ik tot de conclusie dat er
behoefte is aan een nieuwe rechtsvorm voor joint ventures en andere besloten
verhoudingen: de JVV. Ik werkte dit voorstel uit door, redenerend vanuit het
BV-recht, wetgeving te bepleiten waarin ruimte is om de specifieke kenmerken
van de joint venture-verhoudingen te incorporeren in de organisatie opzet van
een kapitaalvennootschap. Het werd een tussenvorm met de trekken van een
kapitaalvennootschap dn van een personenvennootschap. Men kan spreken van
een persoonsgebonden kapitaalvennootschap. Naar 'buiten' toe is sprake van

een kapitaalvennootschap die beperkte aansprakelijkheid biedt aan degenen die
deelnemen in haar kapitaal, terwijl de intern-organisatorische regels en de vorm-
geving van de deelname in de JVV's grotendeels overeenstemmen met de
contractuele regels die wij kennen uit het personenvennootschapsrecht. Zo biedt
de statutaire regeling van de JVV de mogelijkheid om -in overeenstemming met
de zeggenschapsverhoudingen zoals deze in werkelijkheid liggen- de
bestuursfunctie toe te delen aan de partner-aandeelhouders. De joint venture-
partners zijn immers de eigenlijke ondernemers. Vanwege het feit dat de
partners van een joint venture met enige omvang vrijwel altijd zelf
kapitaalvennootschappen zijn, geldt in mijn voorstel de regel dat de WV slechts
rechtspersonen als aandeelhouders kan hebben.

16 Zie hoofdstuk 6 onderdeel 5.4 van deze studie.
17    Zie p. 150/151 van deze studie
18 Het vermogen van de WV behoort echter uitsluitend de JVV zelf toe en fungeert als

verhaalsobject voor crediteuren
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Voor de vraag gesteld hoe de JVV kan worden ingepast in het huidige systeem
van de vennootschapsbelasting laten zich verschillende benaderingen denken.
Indien men het de problematiek benadert vanuit het perspectief van de instru-
mentele toerekening, kom ik tot de volgende hoofdalternatieven.

4.2       Akernatief 1: zuivere transparantie

Zuivere transparantie houdt in dat voor het belastingrecht de JVV non-existent
is: niet alleen het resultaat maar ook de activa en passiva van de JVV worden
toegerekend aan de partners/aandeelhouders. Zowel de 'besloten' personenven-
nootschappen" als het EESV20 zijn op deze wijze zuiver transparant. De
vennoten van de 'besloten' personenvennootschappen worden direct en
afzonderlijk in de heffing betrokken. In fiscale zin telt de 'besloten'
personenvennootschap voorts evenzovele ondernemingen als er vennoten zijn.
Voor het moment van heffing en de wijze van winstbepaling wordt voor iedere
vennoot aangesloten bij het eigen stelsel van winstberekening uiteraard met
inachtneming van de regels van goed koopmansgebruik. Het tijdstip van
belastingheffing is onafhankelijk van het moment van uitdeling. Een variant is
de zogenaamde translucide heffing waarbij de objectieve belastingplicht (het te
belasten resultaat) op het niveau van de JVV wordt bepaald waarna het aldus
bepaalde resultaat wordt toegerekend aan de partner-aandeelhouders naar rato
van de omvang van hun (kapitaal)deelname. Een dergelijk stelsel geldt voor de
Franse SNC die niet heeft geopteerd voor belastingheffing op het niveau van de
SNC zelf. De wijze van belastingheffing en ook het karakter van de belasting
(inkomsten- of vennootschapsbelasting) wordt in dat geval geheel afgestemd op
de achterliggende vennoten.21 Het toepassen van zuivere transparantie ten
aanzien van de JVV heeft zowel voor- als nadelen. De belangrijkste voordelen
zijn muns inziens:

a. Fiscale transparantie sluit het best aan bij de door mij verdedigde
notie van instrumentele toerekening
b. Directe verliesverrekening. De verliezen van de JVV kunnen
onmiddellijk worden verrekend met de eigen resultaten van de partner-
aandeelhouders. Voor het bedrijfsleven is deze wijze van verliesverre-
kening uiteraard aantrekkelijk. De praktijk leert dat in de eerste jaren
van het bestaan van een JVV veelal verlies wordt gemaakt.  In die jaren
bestaat ook de grootste behoefte aan lastenverlichting. Door deze
verlichting niet uit te stellen totdat er weer winst wordt gemaakt

19 Zie hoofdstuk 6 onderdeel 1.8 (VOF en gewone maatschap) en onderdeel 1.11(CV) van deze
studie.

20 Zie hoofdstuk 6 onderdeel 1.7 van deze studie.
21 Zie artikelen 8,60 en 218-bis Code Cknaral des In*ts
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worden de partner-aandeelhouders juist in moeilijke beginjaren in staat
gesteld de vrijgekomen middelen aan te wenden voor extra financiele
steun aan 'hun' JVV.
c.    Rechtsvormneutraliteit. Voor de belasting heffing maakt het geen
verschil of een joint venture de rechtsvorm heeft van een JVV, een
joint venture-BV (althans indien men de hiervoor ontvouw(ie
gedachten over instrumentele toerekening onderschrijft) of een
'besloten' personenvennootschap. In alle gevallen vindt
belastingheffing op het niveau van de aandeelhouders of de vennoten
plaats en niet op het niveau van de rechtsvorm zelf. Het karakter van de
belasting volgt de status van de aandeelhouder of vennoot:
inkomstenbelasting bij partners/natuurlijke personen22 en

vennootschapsbelasting bij partners/lichamen.

Als belangrijke nadelen kunnen worden genoemd:
a. Geen deelnemingsvrijstelling. Aangezien de JVV niet als zodanig
onderworpen is aan vennootschapsbelasting geldt voor haar de deel-
nemingsvrijstelling van artikel  13  Wet Vpb  1969 niet. Aangezien de tot
het vermogen van de JVV behorende aandelen worden toegerekend
aan de partner-aandeelhouders bestaat er voor hen wel recht op
toepassing van de deelnemingsvrijstelling mits zij wel aan
vennootschapsbelasting zijn onderworpen en overigens ook voldoen
aan de criteria van artikel 13 Wet Vpb 1969.
b. Complicaties op het terrein van de internationale dubbele
belastingheffing. Op dit terrein liggen met betrekking tot de zuivere
transparantie nog vele onopgeloste problemen. 23 Men leze daartoe het
door het Comitt voor Fiscale Zaken van de OECD aangenomen
rapport 'The application of the OECD Model Tax Convention to
Partnerships'. In dit rapport wordt, onder meer, een oplossing
gepresenteerd voor de conflicten die zich met betrekking tot de
allocatie van inkomsten verkregen door een partnership in
verdragssituaties kunnen voordoen.24 Kort gezegd komt de oplossing
erop neer dat voor wat betreft de kwalificatie van partnerships
(transparant/niet-transparant) de kwalificatie daarvan in de woonstaat

22  In mijn voorstel voor de invoering van de JVV geldt echter de voorwaarde dat slechts
rechtspersonen aandeelhouders kunnen zijn.

23    Zie voor fundamentele kritiek op de toepassing van fiscale transpparantie in het belastingrecht
reeds A.J. van den Tempel, Corporation Tax and Individual Income Tax in the European
Communities, Europese Gemeenschappen, Brussel (1970), p. 34 e.v.

24 Kritisch hierover F.A. Engelen en F.P.G. Potgens, Het rapport The application of the OECD
Model Tax Convention to Partnerships en de interpretatie van belastingverdragen, WFR
2000/6394, p. 1016 t/m 1029 en 2000/6395, p. 1056 t/m 1064.
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doorslaggevend is. Frankrijlg Duitsland, Nederland, Portugal en
Zwitserland maakten echter voorbehouden bij het rapport. Het gaat het
bestek van deze studie te buiten om verder in te gaan op de
kwalificatie- en toepassingsverschillen die zuivere fiscale transparantie
in international verband kan oproepen.

4.3        Alternatief 2: optiestelsel

Het is denkbaar om, naar Amerikaans voorbeeld, het aan de joint venture-
partners over te laten of belastingheffing plaatsvindt op het niveau van de JVV
dan wel op het niveau van de joint venture-partners zelf. Een dergelijk systeem
zou de fiscale flexibiliteit en toepasbaarheid van de JVV zeker ten goede komen.
De keuze voor de rechtsvorm van de JVV is dan immers niet langer bepalend
voor het heffingssysteem. Belangrijk voordeel is dat fiscale overwegingen niet
langer een dominante rol spelen bij de rechtsvormkeuze.
Men zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een systeem waarbij de JVV trans-
parant is tenzij de partner-aandeelhouders gezamenlijk een keuze uitbrengen
voor zelfstandige belastingplicht. Ter verdediging van dit speciale regime voor
de JVV zou kunnen worden aangevoerd een keuzestelsel (ook voor) de joint
venture-BV en de 'besloten' personenvennootschap in feite al bestaat. Voor wat
betreft de BV verwees ik reeds op de praktijkfiguren van de cost company en de
fronting-BV die door middel van contractuele regelingen worden omgevormd tot
fiscaal transparante vennootschappen.21 Voor wat betreft de VOF en de
maatschap staat het de vennoten vrij om de toetreding of vervanging van
vennoten mogelijk te maken zonder toestemming van de zittende vennoten.
Mijns inziens wordt in dat geval zelfstandige belastingplicht voor de VOF of
maatschap opgeroepen.26

Tegenover deze voordelen staan echter belangrijke nadelen.
a. Ontbreken van een principiele rechtvaardiging. Vanuit het
perspectief van de instrumentele toerekening is (de optie voor) een
reguliere zelfstandige belastingplicht van de JVV niet goed te
verklaren.
b. Complicaties indien men wenst terug te komen op een eenmaal
gemaakte keuze. Zo kunnen bijvoorbeeld sfeer overgangs- en waar-
deringsproblemen ontstaan indien een aanvankelijk fiscaal transparante
JVV die opteerde voor een zelfstandige belastingplicht op deze keuze
wenst terug te komen en in de toekomst weer fiscaal transparant wenst

25     Zie p 163/164 van deze studie
26 Zie hoofdstuk 6 onderdelen  1.8 en  1.9 van deze studie
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te zijn. Hierdoor kan een belastingvrij veld of juist een dubbele
belastingclaim ontstaan.
c. Complicaties op het terrein van de internationale dubbele
belastingheffing. In internationale structuren kan dubbele

belastingheffing maar ook een heffingsvacuOm optreden doordat de
keuze voor een ander heffingssysteem door het buitenland niet wordt
gevolgd zodat kwalificatieverschillen ontstaan.27 Dit was voor Belgie
onder meer reden om enige tijd geleden het optiestelsel afte schaffen.

4.4          Alternatief 3:  toerekening  van  verlies  en  uitgekeerde  winst

Mijn indruk is dat in de praktijk de directe verrekening van de verliezen van de
joint venture met de eigen winsten van de partners de belangrijkste reden is om
voor de rechtsvorm van een 'besloten' personenvennootschap te kiezen. Daar-
naast speelt ook de toepasselijkheid van de deelnemingsvrijstelling van art. 13
Wet   Vpb   1969 een voorname   rol   en   is   het, in internationale verhoudingen,
belangrijk aanspraak te kunnen maken op verdragsbescherming ter voorkoming
van dubbele belasting. Op welke wijze kan het 6dn met het ander worden
gecombineerd? Om met het laatste aspect te beginnen: door een subjectieve
belastingplicht in te voeren voor de JVV kan zeker worden gesteld dat een in
Nederland gevestigde JVV recht heeft op de toepassing van de belastingverdra-
gen.   Hiertoe zou artikel   2   lid   1    onderdeel   a   Wet   Vpb 1969 kunnen worden
aangepasf. De JVV behoort naar mijn mening immers niet tot de categorie
'andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten deze in aandelen is
verdeeld' gezien het criterium dat de Hoge Raad aanlegde in zijn arrest van 24
november  1976 BNB 1978/13   m.nt. van Meering.  Voor de overdracht  van  het
aandeel in een JVV door een partner-aandeelhouder is namelijk in beginsel
toestemming van alle overige partner-aandeelhouders noodzakelijk. Indien de
JVV aan vennootschapsbelasting wordt onderworpen is het bijkomende
voordeel dat zij ook recht op toepassing van de deelnemingsvrijstelling heeft.

Teneinde te bewerkstelligen dat de verliezen van de JVV direct verrekenbaar
zijn met eigen winsten van de partner-aandeelhouders zou bij wijze van fictie
kunnen worden bepaald dat verliezen van de JVV worden behandeld als
verliezen van de partner-aandeelhouders, in verhouding zoals vastgelegd in de
joint venture-overeenkomst en/of statuten dan wel -indien daaromtrent niets zou

27 Als voorbeeId kan hier de Franse SNC gelden: zie besluit van 18 september 1997, nr. DGO
97-00417 onderdeel VI

28  Wellicht is het ook mogelijk om de JVV onder art.2 lid 1 onderdeel d ('andere dan
publiekrechtelijke rechtspersonen') te brengen.
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zijn bepaald- in gelijke delen.29 Vanzelf spreekt dat de JVV dan zelf geen
aanspraak kan maken op verliesverrekening. Voor de fiscale behandeling van de
winsten van de JVV zou aansluiting kunnen worden gezocht bij het regime dat

I geldt voor de verlengstukwinst van de cooperatie. Dit kan worden verdedigd
door erop te wijzen dat de cooperatie in de eerste plaats is te beschouwen als een
voortzetting van de ondernemingsactiviteiten van de leden. Ditzelfde
instrumentele karakter kenmerkt zoals wij zagen de JVV. Voor de cooperatie
geldt naar huidig recht dat de aan leden-natuurlijke personen uitgekeerde
verlengstukwinst aftrekbaar is op het niveau van de cooperatie:° Dat, in
tegenstelling tot de aan de leden-natuurlijke personen uitgekeerde
verlengstukwinst, de aan leden-rechtspersonen uitgekeerde verlengstukwinst op
het niveau van de cooperatie belast is, vindt zijn oorzaak in de kennelijke
opvatting van de wetgever dat, de aanwezigheid van leden-rechtspersonen als
teken van verzelfstandiging heeft te gelden,1. Hoewel de heffing van de aan de
leden-rechtspersonen uitgekeerde verlengstukwinst haar pendant vindt in de
toekenning van de deelnemingsvrijstelling ex artikel 13 lid 2 onderdeel c Wet
Vpb  1969  is deze opvatting voor de wetgever voor bestrijding vatbaar. Hiervoor
heb ik aangetoond dat de rechtsvorm als zodanig niets zegt over de mate van
zelfstandigheid van de binnen het kader van deze rechtsvorm geexploiteerde
onderneming. Rechtspersoonlijkheid is allerminst synoniem met zelfstandigheid.
Bovendien wees ik er reeds eerder op dat in het bedrijfsleven inmiddels
rechtspersonen (met name BV's) die de persoonlijke aansprakelijkheid van hun
aandeelhouders beperken volledig geaccepteerd zijn; de opvatting van de
wetgever is derhalve ook al door de maatschappelijke ontwikkelingen achter-
haaldn.
De staatssecretaris heeft dan ook -mijns inziens terecht- het uitgangspunt van de
wetgever verlaten door reeds  in  1971 de concessie  te  doen  dat de aanwezigheid
van 'een enkele naamloze vennootschap' onder de leden van de cooperatie aan
de aftrekbaarheid van uitgekeerde verlengstukwinst niet in de weg staat, mits het
betrokken lichaam afstand doet van de toepassing van de deelnemingsvrijstelling
op de voordelen die worden genoten terzake van het lidmaatschap van de
coOperatie en voorts aan enkele andere voorwaarden wordt voldaan.33 Bij

29   Zie voor een soortgelijke fictie in verband met de voorgestelde invoering van een subjectieve
belastingplicht voor dochtermaatschappij(en) van een fiscale eenheid (artikel 15 Wet Vpb
1969): Herziening Regime Fiscale Eenheid, Nota naar aanleiding van het verslag, Tweede
Kamer, vergadetjaar 2000/2001, 26 854, nr. 6.

30 Zie hoofdstuk 6 onderdeel 5.7 van deze studie
31   J. Verburg Vennootschapsbelasting Kluwer, Deventer, 1' druk (1984), p. 168. Zie ook J.

Verburg Vennootschapsbelasting Fiscale Hand- en Studieboeken nr.4, Kluwer, Deventer, 2'
druk (2000), p. 269.

32    Vgl. L.G.M. Stevens, Evaluatie van het cooperatieregime, De cooperatie in fiscaal perspectief,
Kluwer Bedrijfswijzers nr. 15 (1988), p. 103

33 Zie resolutie van 1 juli 1971 BNB 1971/168, punt 4.
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resolutie  van 17 februari   1976 BNB 1976/98   is  aan de woorden 'een enkele
naamioze vennootschap' nader inhoud gegeven door daaronder te verstaan 'een
aantal van niet meer dan vijf aan de heffing van vennootschapsbelasting onder-
worpen lichamen, niet zijnde co6peratieve verenigingen, die gezamenlijk
voldoen aan de voorwaarden dat  1. hun aantal niet meer bedraagt dan 5% van
het aantal leden en 2. hun aandeel in de geldswaarde van de omzet van de
cooperatieve vereniging niet meer bedraagt dan 5% van die omzet'. Volgens
velen gaat het standpunt van de staatssecretaris niet ver genoeg.34

Het is niet alleen gebleven bij kritiek op wetgever en staatsecretaris. Lindeijer35
stelde reeds  in  1979  voor om aftrek  toe te staan  voor alle uitkeringen aan leden,
ongeacht of deze rechts- of natuurlijk persoon zijn. Voor leden-rechtspersonen
zou als flankerende maatregel de deelnemingsvrijstelling niet meer moeten
gelden. In dezelfde lijn ligt het voorstel van Stevens;6 om de
verlengstukgedachte uit te breiden tot de verzelfstandigde winst zodat
uitkeringen aan leden integraal tot aftrek kunnen leiden. De leden zouden, als
complement, over deze winstuitkeringen hetzij inkomstenbelasting hetzij
vennootschapsbelasting moeten betalen. Deze pleidooien voor een gewijzigde,
gemoderniseerde, wettelijke regeling voor het co6peratieregime staan bekend als
de 'aftrekvariant' ter onderscheiding van de participatievrijstelling die door
Roeloffs" is bepleit. Deze participatievrijstelling komt neer op een verruimde
deelnemingsvrijstelling die de leden van de cooperatie in staat stelt de door hen
verschuldigde inkomstenbelasting te verrekenen met de door de cooperatie
betaalde vennootschapsbelasting.
Volgens Van der Geld" is evenwel een apart regime voor cooperaties niet nodig.
Naar zijn mening is het gewenst een nieuwe wettelijke regeling te creeren in de
lijn   van   de   per    1   januari 1997 ingevoerde aanmerkelijkbelangregeling.   Een
dergelijke regeling, ook wel aangeduid als de 'gedeeltelijke participatie-
vrijstelling' komt neer op het invoeren van een reguliere belastingplicht voor de

34  Zie J.E.A.M. van Dijck, Vereenvoudiging zonder wetswijziging in: Fiscale aspecten van
ondernemingen, Opstellen aangeboden aan Prof. D.A.M. Meeles, Kluwer (1985), p. 6, A.G.F.
Lindeijer, Aspecten van belastingheffing van cooperatieve verenigingen, Fed Deventer
(1977), p. 58. Vgl ook JJ.M. Jansen, Belastingheffing van cooperaties en haar leden, Fiscale
monografieen, nr. 80, Kluwer, Deventer (1996),p. 101

35 A.G.F. Lindeijer, De cooperatieve vereniging en haar leden-rechtspersonen, WER 1979/5402,
p. 421

36 L.G.M. Stevens, Evaluatie van het cooperatieregime, De cooperatie in fiscaal perspectief,
Kluwer Bedrijfswijzers, nr. 51 (1988), p. 104

37   L. Roeloffs, De cooperatie, maatschappelijk en fiscaal beschouwd, Samsom, Alphen aan de
Rijn (1971), p. 83 e.v.

38  J.A.G. van der Geld, 'De fiscale behandeling van cool,eraties en hun concurrenten', TFO
(1998), p. 55 t/m 61 en van dezelfde auteur Hoofdzaken vennootschapsbelasting Fiscale
Studieserie nr. 31, Fed, Deventer (1997), p. 275
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co6peratie, waarbij voor het lid-natuurlijk persoon dat zijn lidmaatschap tot zijn
in Nederland gedreven onderneming rekent, voortaan geldt dat de voordelen uit
dit lidmaatschap zijn belast met 25%.
In het reeds eerder aangehaalde rapport 'Grondslagen van het fiscale recht en de
fiscale behandeling van cooperaties' uit 1997 wordt vanuit het oogpunt van de
praktische uitvoerbaarheid de voorkeur uitgesproken voor de aftrekvariant.
Vanuit het perspectief van de instrumentele toerekening past het om winsten van
de cooperatie toe te rekenen aan de eigenlijke leden-ondememers.

Voor wat betreft de fiscale behandeling van winsten van de JVV zou derhalve
een regeling kunnen worden bepleit in de lijn van de aftrekvariant zoals in
bovenbedoeld NCR-rapport is beschreven. De contouren van een dergelijk
voorstel kunnen er dan als volgt uitzien. De uitgekeerde winsten van de JVV
worden belast op het niveau van de partner-aandeelhouders; er bestaat voor hen
geen recht op toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Uitkering van winst
leidt tot een verlaging van het belastingobject van de JVV ten belope van het
bedrag van deze uitkering. Pendant is dat ingehouden winst op het niveau van de
JVV wordt belast. Uitkeringen van aanvankelijk ingehouden winst zijn eveneens

integraal aftrekbaar.
De volgende nadelen kunnen tegen dit voorstel worden ingebracht:

a.  Complicaties bij internationale structuren. Directe verliesverre-
kening op het niveau van buitenlandse partner-aandeelhouders kan
slechts na overleg met de verdragspartners tot stand worden gebracht.
b. Uitholling belastinggrondslag. Indien de JVV winsten of reserves
uitkeert aan buitenlandse partner-aandeelhouders daalt de in Nederland
te belasten winst dienovereenkomstig en kan zelfs nihil worden. Men
zou in dit verband kunnen overwegen geen aftrek toe te laten voor aan
buitenlandse partner-aandeelhouders uitgekeerde winsten of reserves.
Weliswaar wordt de winst die in Nederland is behaald, ook in Neder-
land belast, maar het gevaar bestaat dat dubbele heffing optreedt (in
Nederland en in het buitenland). Bovendien staat deze modus operandi
op gespannen voet met tenminste 66n van de vier vrijheden van het
verdrag van Rome: vrij verkeer van kapitaal binnen de Europese Unie.

4.5      Aiternatief 4: directe verliesverrekening

Indien de directe verrekening van verliezen van de joint venture met de eigen
winsten van de joint venture-partners inderdaad het belangrijkste fiscale thema
is, zou -mede uit uitvoeringstechnische overwegingen- ook gekozen kunnen
worden voor het invoeren van een reguliere zelfstandige belastingplicht van de
JVV zodanig dat bij wijze van fictie de verliezen van de JVV worden behandeld
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als verliezen van de joint venture-partners.'9 De mogelijkheid van deze fictie
kwam hiervoor reeds ter sprake als onderdeel van alternatief 3.
Ook aan dit alternatief kleven echter nadelen:

a.  Ontbreken van een principiele rechtvaardiging. Vanuit het pers-
pectief van de instrumentele toerekening is een reguliere zelfstandige

belastingplicht niet goed te verklaren.

b.  Complicaties in internationale structuren. Directe verliesverreke-

ning op het niveau van buitenlandse partner-aandeelhouders kan
slechts na overleg met de verdragspartners tot stand worden gebracht.

5     Afwegingen en eigen voorkeur

Een probleem bij het ontwikkelen van een fiscaal regime voor de JVV is dat
zoals al eerder werd geconstateerd, een duidelijke rechtsgrond voor de vennoot-

schapsbelasting ontbreekt. Indien men het probleem benadert vanuit het
normatieve uitgangspunt van de instrumentele toerekening zou de JVV niet
zelfstandig in de heffing van vennootschapsbelasting moeten worden betrokken.
Vanuit deze benadering is alternatief 1 (zuivere transparantie) de fraaiste optie,
althans in theorie. In de binnenlandse situatie is zuivere transparantie ook

praktisch uitvoerbaar. Ik wijs met name op de wijze waarop de besloten perso-
nenvennootschappen in de belastingheffing worden betrokken. In internationale
verhoudingen roept zuivere fiscale transparantie echter vele kwalificatie- en
toepassingsverschillen op. Gezien de huidige trend van steeds verdergaande
globalisering is dit een zo belangrijk nadeel dat mijns inziens het theoretische

principe moet wijken voor de uitvoeringsproblematiek. Om die reden is zuivere

transparantie toch geen bespreekbare optie.

Een oplossing die qua strekking in dezelfde richting ligt is het om de JVV in de
heffing van de vennootschapsbelasting te betrekken met toerekening van de
verliezen en de uitgekeerde winsten van de JVV aan de partner-aandeelhouders
(alternatief 3). De nadelen van dit stelsel (ontbreken van de mogelijkheid tot
directe verliesverrekening op het niveau van buitenlandse partners-aandeel-
houders en het gevaar van uitholling van de belastinggrondslag) kunnen worden

opgelost in overleg met de verdragspartners. In artikel 293 EG-verdrag wordt
aan de lidstaten ook opgedragen met elkaar in onderhandeling te treden over de
afschaffing van dubbele belasting binnen de EU. Daarnaast bestaat binnen het

39 Voor gedachten die, zij het anders beargumenteerd, in deze richting gaan: M.L.M. van
Kempen. Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen (diss.), Uitgaven van
het Schoordijk Instituut in de reeks Center for Company Law, Tjeenk Willink, Deventer

(1999), p. 224 Vm 227
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bedrijfsleven al langere tijd de wens te komen tot een Europese vennootschaps-
belasting en, in dat kader, tot een grensoverschrijdende verliesverrekening.

Hoewel de pogingen om te komen tot harmonisatie van vennootschapsbelasting

binnen Europa tot nu toe mislukt zijn, is mijns inziens sprake van oplosbare

problematiek. Alles afwegende gaat mijn voorkeur uit naar alternatief 3. De
alternatieven 2 (optiestelsel) en 4 (zelfstandige belastingplicht met directe

verliesverrekening) vallen af orndat, vanuit het perspectief van de instrumentele
toerekening, een dragende grond voor deze stelsels ontbreekt.

Ik ben mij ervan bewust dat de argumenten die ik gebruik om het wenselijke
fiscale regime van de JVV te onderbouwen ook gelden in andere situaties. Zo

zal bijvoorbeeld het door mij gepropageerde principe van de instrumentele
toerekening ook van toepassing kunnen zijn op de BV of NV met slechts 6dn
aandeelhouder. Dit gegeven zou op zich aanleiding kunnen zijn om de belasting-
heffing van met name de BV en haar aandeelhouders over de hele linie nog eens

tegen het licht te houden aan de hand van het criterium aandeelhouder-

ondememer/aandeelhouder-belegger. Daarvoor is door anderen, met name door
Zwemmet meermalen gepleit. In de aanmerkelijkbelangregeling die per 1
januari 1997 werd ingevoerd zijn ook aanknopingspunten te vinden voor de

gedachte dat het inzicht van de fiscale wetgever zich inmiddels in deze richting
heeft ontwikkeld.41

40    Zie p. 168 van deze studie.
41    Zie p. 167/168 van deze studie.
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Samenwerking van ondernemingen is een vertrouwd maatschappelijk
verschijnsel geworden. Steeds meer bedrijven gebruiken samenwerkings-
verbanden met andere organisaties als middel om concurrentievoordeel te
bereiken door middel van schaalvoordelen, kostenbesparing, risicodeling
bundeling van technische kennis, uitbreiding van marktaandeel, maar ook ter
voorkoming van een vijandelijke overname.
De band die tussen samenwerkende ondernemingen bestaat kan varieren van een
min  of meer losse, uitsluitend contractuele,  band tot een hechte, duurzame, band

waarbij de partners hun zelfstandigheid geheel of gedeeltelijk opgeven (fusie).
Deze studie richt zich op samenwerkingen in de vorm van een joint venture. Een

joint venture wordt aangeduid als een particle samenwerking tussen overigens
zelfstandig blijvende ondernemingen in de vorm van een gemeenschappelijke
onderneming. Kenmerkend is dat de joint venture-partners buiten de joint
venture -onafhankelijk van elkaar- ook andere activiteiten ontplooien.

Mijn benadering van het verschijnsel joint venture richt zich primair op de joint
venture-verhouding zoals deze zich in feitelijk het maatschappelijke en econo-
mische verkeer openbaart. Uitgangspunt is de joint venture met twee min of
meer gelijkwaardige partners. Deze joint venture-partners maken in vrijheid
afspraken over hetgeen zij over en weer van elkaar verwachten en welke

bijdrage zij zullen leveren aan het bereiken van het gemeenschappelijke doel. Zij
hebben elkaar geselecteerd omdat zij over en weer het vertrouwen hebben dat zij
gezamenlijk in staat zullen zijn het beoogde doel te bereiken. De afspraken die
daartoe worden gemaakt zijn daarom geheel afhankelijk van de 'persoonlijke'
bekwaamheid van de partners. De samenwerking tussen de partners is mitsdien

persoonsgebonden.

De joint venture is naar zijn aard een contractuele samenwerkingsvorm. Het
geheel van afspraken tussen de joint venture-partners wordt doorgaans

vastgelegd in een joint venture-overeenkomst. Zolang nog onderhandeld wordt
over de structuur van de joint venture-onderneming, speelt de rechtsvorm die
voor de joint venture uiteindelijk wordt gekozen, geen doorslaggevende rol. Pas
wanneer de joint venture-partners duidelijk voor ogen staat wat zij met hun
samenwerking beogen, wat zij daartoe willen inbrengen en hoe hun wederzijdse
rechten en verplichtingen zullen luiden zullen zij de rechtsvorm van hun
gemeenschappelijke onderneming kunnen bepalen.

Een verdere beperking van het onderwerp van deze studie ligt in de keuze van
de besloten vennootschap (BV) als instrument van samenwerking. In de joint
venture-overeenkomst verplichten de partners  zich tot oprichting van een  BV
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over te gaan waarin de joint venture-ondememing wordt ondergebracht. De
samenwerkingsafspraken die zij maken, zijn bedoeld om door te werken in de
sfeer van deze joint venture-BV. Dit fenomeen vormt het

rechtspersonenrechtelijk element van de joint venture-overeenkomst.

In de praktijk manifesteert zich keer op keer de rechtsvraag of de interne
vennootschappelijke organisatie van de joint venture-BV kan worden
toegesneden op de samenwerkingsafspraken die de joint venture-partners
hebben gemaakt. Meer concreet wat kan wet en wat kan niet in de statuten van
de joint venture-BV worden neergelegd? De wetenschap dat het opnemen van
bepalingen die strijdig zijn met dwingend recht in de statuten van een BV op
grond van artikel 2:21 BW leidt tot ontbindbaarheid van die BV maakt de vraag
klemmend. De vraag zelf is overigens niet nieuw, maar krijgt wel een nieuwe
lading door de erkenning dat Meijers' leer van de materiele kenmerken niet
langer het leidende beginsel van boek 2 BW is en de afschaffing van het
preventieve technisch-juridische toezicht vanwege het Ministerie van Justitie bij
de oprichting en statutenwijziging van NV's en BV's. De spanning die optreedt
tussen de contractueel geaarde, persoonsgebonden, samenwerking en het
dwingendrechtelijk statuut van de voor de samenwerking gekozen rechtsvorm is
het centrale thema van het civielrechtelijke deel van deze studie. In de praktijk
kan voorts worden geconstateerd dat een discrepantie is ontstaan tussen de joint
venture onderneming en joint venture-BV, tussen de rechtswerkelijkheid en het
juridische concept. Vanuit rechtseconomische optiek bezien is dit een
onwenselijke situatie.

Gepleit wordt voor de invoering in het stelsel van boek 2 BW van een persoons-
gebonden vennootschap met rechtspersoontijkheid en beperkte

aansprakelijkheid. Aangezien in het buitenland reeds dergelijke rechtsvormen
bestaan en het belangrijk is hierin inzicht te krijgen is rechtsvergelijkend
onderzoek verricht. Naast (interne) rechtsvergelijking met de
personenvennootschap is daarom de BV (extern) vergeleken met de Duitse
GmbH, de Franse SAS, de Amerikaanse (close) corporation en de Nederlands-
Antilliaanse BV alsmede met het voorstel voor een Europese BV. De
probleemstelling van deze studie is erop gericht de hoofdvoorwaarden te
formuleren waaraan de civielrechtelijke regeling van een dergelijke
vennootschap moet voldoen en tevens de contouren te schetsen van de wijze
waarop een dergelijke vennootschap in de belastingheffing dient te worden
betrokken. Zij luidt:

'Aan welke, vanuit rechtseconomische beginselen gestelde, voorwaarden dient
de civielrechtelijke regelgeving op het gebied van de joint venture-vennootschap
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te voldoen en hoe dient deze joint venture-vennootschap in de belastingheffing
te worden betrokken?'

Alvorens over te gaan tot het rechtsvergelijkende onderzoek wordt eerst kort stil
gestaan bij de ontstaansgeschiedenis van de BV en haar orientatie op de NV.
Toen de BV in  1971 werd ingevoerd had de contractuele theorie (volgens welke
theorie de NV moest worden beschouwd als een gekwalificeerde maatschap)
inmiddels plaatsgemaakt voor de institutionele leer. De wettelijke regeling van
de BV werd min of meer overgenomen uit die van de NV onder toevoeging van
een verplichte blokkeringsregeling voor de overdracht van aandelen. De BV
werd aldus eveneens, althans volgens de heersende leer, een institutionele
rechtspersoon.
In het verlengde hiervan ligt de opvatting dat de statuten van de BV een
objectiefrechtelijk karakter hebben. Toch kunnen, mijns inziens, aan statutaire

regelingen bepaalde subjectiefrechtelijke elementen niet worden ontzegd.
Desondanks gaat de heersende leer ervan uit dat de joint venture-statuten
integraal objectief en de joint venture-overeenkomst subjectief moet worden
uitgelegd vooral wanneer het gaat om de statuten van een joint venture-BV. Een
dergelijk resultaat veroordeelt zichzelf. Zowel statuten als overeenkomst worden
immers door de joint venture-partners uitonderhandeld met 66n en hetzelfde
doel: hun gemeenschappelijke onderneming vorm en inhoud te geven.
Verdedigd wordt dat intern-organisatorische regels in de statuten van een joint
venture-BV subjectiefmogen worden uitgelegd.

De inventarisatie van de botsingen tussen de joint venture als contractueel
geaarde samenwerkingsvorm en het dwingende BV-recht is beperkt tot de
onderwerpen waarin het specifieke karakter van de joint venture-verhouding het
scherpst tot uitdrukking komt. Deze zijn mijns inziens: de deelname in een
persoonsgebonden kapitaalvennootschap, loyaliteitsverplichtingen, joint control
(basisafspraken omtrent beheer, bestuur en leiding van de gemeenschappelijke
onderneming), stemrecht en besluitvorming, winstdifferentiatie, rekening en
verantwoording en het uittreden uit een persoonsgebonden

kapitaalvennootschap. Het rechtsvergelijkende onderzoek knoopt eveneens aan
bij deze onderwerpen.

Het bijzondere element dat gelegen is in het feit de deelname in een joint
venture-BV is te beschouwen als de deelname in een persoonsgebonden

kapitaalvennootschap staat op gespannen voet met artikel 2:195 lid 8 BW: de
blokkeringsregeling waaraan de overdracht van aandelen in een BV wordt
onderworpen mag niet zodanig zijn dat deze overdracht onmogelijk of uiterst
bezwaarlijk wordt gemaakt. Deze bepaling reflecteert de opvatting van de
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wetgever dat het BV-aandeel principieel overdraagbaar is. Dit uitgangspunt is in
aperte strijd met het uitgangspunt dat het joint venture-aandeel alleen kan
worden overgedragen indien alle joint venture-partners met de overdracht
instemmen. Ook is er in de opvatting van de wetgever geen ruimte voor het
opnemen van een statutaire clausule inhoudende dat gedurende de eerste jaren
van het bestaan van de joint venture de aandelen van de joint venture-BV
absoluut onoverdraagbaar zijn. Toch is het in veel gevallen van groot belang dat
de joint venture, ondanks de gebruikelijke aanvangsproblemen, gedurende
zekere periode in stand wordt gehouden. Uit het rechtsvergelijkende onderzoek
op dit punt komt naar voren dat de mogelijkheid tot statutaire beperking of
uitsluiting van de overdracht van aandelen in beginsel wordt erkend bij de
Duitse GmbH, de Franse SAS, de Nederlands-Antilliaanse BV en de Europese
BV.

In de opzet van boek 2 BW mag de aandeelhouder van de BV in beginsel zijn
eigen belang nastreven. Nadat hij heeft voldaan aan zijn verplichting tot storting
op de aandelen resteren er voor hem louter rechten. Laat deze wettelijke opzet
toe om loyah7eitsverpUchtingen op te nemen in de statuten van een joint venture-
BV? Men denke hierbij in het bijzonder aan non-concurrentiebedingen. Bij de
personenvennootschap is de verplichting voor de vennoot om zich te onthouden
van concurrentie met de vennootschap een gegeven. Verdedigd wordt dat
ondanks de heersende typologie van de BV als kapitaalvennootschap met een
institutioneel karakter het opnemen van non-concurrentie bepalingen in de
statuten van een joint venture-BV geoorloofd is. Het samenwerkingskarakter
van de joint venture-BV, haar inbedding in de door de partners gecreeerde joint
venture-verhouding en de daaruit voortvloeiende onderlinge afhankelijkheid van
de partners en de BV zijn hiervoor voldoende juridische grondslag. De
rechtsgeldigheid van statutaire onthoudingsverplichtingen voor actief
samenwerkende aandeelhouders wordt ook in het Duitse, Franse en
Amerikaanse recht expliciet aanvaard.

De joint venture-partners gaan uit van joint control over hun
gemeenschappelijke onderneming. De partners zijn immers de eigenlijke
ondernemers en zij stellen zich ook dienovereenkomstig op binnen de joint
venture. In feite oefenen zij als aandeelhouders van de joint venture-BV ook de
besturende functie uit. Men kan hier spreken van aandeelhouder-ondernemers in
tegenstelling tot aandeelhouder- beleggers. De scheiding tussen kapitaal
(aandeelhoudersfunctie) en leiding (besturende functie) ontbreekt waardoor ook
het leerstuk van de bestuurszelfstandigheid sterk aan belang inboet. Bovendien
loopt het vennootschappelijke belang van een joint venture-BV uit hoofde van
de op hen rustende loyaliteitsverplichtingen in hoge mate paralel met het
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gemeenschappelijk belang van de joint venture partners. De in dit verband
opgeworpen rechtsvragen zijn die naar de toepasselijkheid van de Forumbank-
regel in joint venture-verhoudingen en de reikwijdte van het instructierecht van
aandeelhouders van een joint venture-BV ten opzichte van het bestuur. Zo
nemen de vennoten van een VOF welhaast per definitie deel aan het bestuur van
de vennootschap. Het 'Weisungsrecht' (instructierecht) van aandeelhouders in
een GmbH kan zover gaan dat de aandeelhouders nagenoeg alle
bestuursbevoegdheden aan zich trekken zodat er voor het bestuur slechts min of
meer uitvoerende taken resteren. De statuten van de SAS kunnen in vrijheid de
bestuursstructuur vormgeven, met dien verstande dat een zogenoemde
'President' verplicht vertegenwoordiger is van de SAS. Corporations zonder
separaat bestuursorgaan zijn naar Amerikaans recht volledig toelaatbaar. Ook de
Europese BV kan een 'bestuurloze' vennootschap zijn.

Het BV-recht gaat uit van besluitvorming bij meerderheid op aandeelhouders-
niveau. In het joint venture-verhoudingen geldt daarentegen de
unanimiteitsregel. Welke spanning levert dit op bij de uitoefening van het
stemrecht en de regels omtrent de besluitvorming binnen de joint venture-BV?
Het opnemen van de unanimiteitsregel voor alle aandeelhoudersbesluiten in de
statuten van de BV is naar huidig recht niet mogelijk. Voor besluiten tot ontslag
en schorsing van bestuurders en commissarissen kan geen zwaardere eis worden
gesteld dan twee-derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Hetzelfde geldt voor besluitvorming
omtrent het ontnemen van de bindende kracht aan een voordracht tot benoeming
van bestuurders en commissarissen. Voor wat betreft de besluitvorming heeft de
wetgever regels ontworpen die passen bij het beeld van de vennootschap die
voor haar kapitaal een beroep  doet op een veelheid van min of meer anonieme
aandeelhouders. Hier zijn met name te noemen de oproepingsvereisten van
artikel 2:224 BW, de regeling van de termijn van de oproeping en de plaats van
de vergadering in artikel 2:225 BW respectievelijk artikel 2:226 BW en de
regels van artikel 2:238 BW omtrent de besluitvorming buiten vergadering.
Geconcludeerd wordt dat versoepeling van de huidige wettelijke regelingen voor
deze onderwerpen voor de joint venture-BV gewenst is, aangezien bij dit type
vennootschap de 'persoon' de aandeelhouder en diens persoonlijke kwaliteiten
in het licht van de joint venture op de voorgrond staan. De (omvang van zijn)
kapitaaldeetname domineert de rechtsverhoudingen niet Voorbeelden van
flexibeler regelingen op dit terrein kunnen worden gevonden in het Duitse,
Amerikaanse, Nederlands-Antilliaanse en in iets mindere mate in het Franse
recht.
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Volgens de heersende leer dient de winstverdeling in de statuten te moet worden
opgenomen. Winstd(#erentiatie buiten de statuten om is derhalve ongeldig. Dit
geldt uiteraard alleen voor de winst die daadwerkelijk op het niveau van de joint
venture-BV wordt verdeeld. Binnen joint ventures is er behoefte aan regelingen
die het mogelijk maken om de winst telkens verschillend over de
aandeelhouders te verdelen volgens te voren overeengekomen principes waarbij
het zelfs niet onmogelijk is dat een aandeelhouder enige tijd in het geheel niet in
de winst deelt. Het normatieve karakter van het BV-statuut laat dit niet toe.
Verdedigd wordt dat nuancering van het gelijkheidsbeginsel in het kader van de
winstverdeling binnen een joint venture-BV gerechtvaardigd is. Deze gedachte
vindt steun in de rechtsvergelijkende analyse van de regels omtrent
winstverdeling en dividendpolitiek. Zo geldt in het personenvennootschapsrecht
de hoofdregel dat de winsten gelijkelijk over de vennoten worden verdeeld,
tenzij anders is overeengekomen. Het Duitse GmbH-recht laat de
aandeelhouders grote vrijheid op het terrein van de winstverdeling en
winstbestemming zowel in de statuten als daarbuiten
('GewinnabfOhrungsvertrtige'). De regeling van de SAS laat grote vrijheid ten
aanzien van de statutaire winstverdelings- en bestemmingsregelingen waarbij
moet worden aangetekend dat uitsluiting van het recht van enige aandeelhouder
op winst ('clauses 16onines') naar Frans recht niet mogelijk is. Grote vrijheid op
dit terrein werd ook gevonden bij de Amerikaanse corporation, de Nederlands-
Antilliaanse BV en de Europese BV.

De plicht van de joint venture-partners om over en weer rekening en verant-
woording af te leggen impliceert tevens het individuele recht op inlichtingen en
verslaglegging van iedere partner. De wettelijke regeling van de BV voorziet
echter niet in dergelijke rechten. Slechts aan de AVA als zodanig komt het recht
toe om inlichtingen te vragen. De bepaling van artike12:217 lid 2 BW
inhoudende dat de door de AVA gewenste inlichtingen door het bestuur en de
raad van commissarissen kunnen worden geweigerd wanneer 'een zwaarwichtig
belang van de vennootschap zich hiertegen verzet' is in joint venture-
verhoudingen een anomalie. Het vennootschappelijke belang van de joint
venture-BV loopt immers in belangrijke mate paratel met het
gemeenschappelijke belang van de joint venture-partners. Bij de
personenvennootschap is daarentegen de verantwoordingsplicht een kernplicht.
Het GmbH-recht kent aan iedere aandeelhouder een onbeperkt recht op
informatie toe over aangelegenheden die de vennootschap betreffen en een
onbeperkt recht op inzage in de boekhouding. Het bestuur is verplicht de
gevraagde informatie of in7age onverwijld te geven. Hoewel een wettelijke
regeling hieromtrent ontbreekt gaan commentatoren ervan uit dat de statuten van
de SAS dergelijke rechten aan aandeelhouders kunnen toekennen. Het
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Amerikaanse recht kent tenslotte een uitgebreide regeling met betrekking tot het
individuele inzage en informatierecht van aandeelhouders van een corporation.

Bij de uittreedrege/ingen die gebruikelijk in joint venture-overeenkomsten
worden opgenomen, speelt de prijsbepaling een belangrijke rol. Prijsbepalings-
mechanismen van eigen vinding genieten gewoonlijk de voorkeur. Joint venture-

partners willen  zelf de waarde van hun participatie kunnen bepalen.  Zij  zijn daar
ook het beste voor geequipeerd. Aan de dwingendrechtelijke BV-regel dat de
overdragende aandeelhouder recht heeft op de werkelijke waarde van de aan-
delen, vastgesteld door 66n of meer onafhankelijke deskundigen (art. 2:195 lid 6
BW) is geen enkele behoefte. Het Duitse, Franse, Amerikaanse en Nederlands-
Antilliaanse recht blijken op dit punt veel meer ruimte te laten.

Het civietrechtelijke deel van deze studie wordt afgesloten met een schets van
een nieuwe rechtsvorm 'tussen' de personenvennootschap en de BV: de joint
venture-vennootschap (JV\0, een persoonsgebonden (kapitaal)vennootschap als
instrument van de daarin belichaamde samenwerking.
Gepleit wordt voor een regeling waarin de verhouding tussen oprichtingsakte en
statuten anders komt te liggen: de oprichtingsakte van de JVV moet openbaar
worden gemaakt, de statuten niet. Regels omtrent de identiteit van de vennoot-

schap, de kapitaalstructuur, de identiteit van de bestuurders en commissarissen
en de vertegenwoordigingsregels zijn de verplichte inhoud van de
oprichtingsakte. De intern-organisatorische regels kunnen in de niet-openbare
statuten worden vastgelegd. De statuten hebben primair een contractueel
karakter. Voor de uitleg van statutaire bepalingen is de subjectieve
uitlegmethode aangewezen. De kloof tussen joint venture-overeenkomst en joint
venture-statuten wordt op deze wijze overbrugd. De inhoud van de ontworpen
JVV-regeling is toegespitst op de geconstateerde en geanalyseerde knelpunten
tussen BV-recht en joint venture-overeen-komst. Met behulp van het door
rechtsvergelijking gevonden materiaal wordt getracht oplossingen aan te dragen.
Tot slot wordt kort aandacht besteed aan de vraag of er reden is voor invoering
van verscherpte aansprakelijkheidsregels in het kader van boek 2 BW voor
oprichters, en aandeelhouders van de JVV.

In het fiscaalrechtelijk deel van deze studie staat de vraag centraal hoe de JVV
kan worden ingepast in het systeem van de Nederlandse vennootschapsbelasting.
Uitgangspunt daarbij is dat de aandeelhouders van de JVV rechtspersonen -
meestal kapitaalvennootschappen- zijn.

Allereerst wordt kort ingegaan op het huidige stelsel van inkomsten- en
vennootschapsbelastingheffing met betrekking tot ondernemingswinsten. De
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ondernemingswinst die in fiscale zin kan worden toegerekend aan natuurlijke
personen is onderworpen aan inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting
wordt geheven van 'lichamen' waaronder, onder meer, NV's en BV's. De
vennootschapsbelasting werkt aanvullend ten opzichte van   de

inkomstenbelasting in de zin dat ondernemingswinsten die niet onder de
inkomstenbelasting kunnen worden gebracht, worden betrokken in de
vennootschapsbelasting. Bij uitkering van winst door een NV of BV aan
aandeelhouders-natuurlijke personen is inkomstenbelasting verschuldigd.
Uitgekeerde winst wordt aldus steeds dubbel (met vennootschapsbelasting dn
inkomstenbelasting) belast. Hierin kenmerkt zich het zogenaamde klassieke
stelsel. De NV en BV worden in dit stelsel beschouwd als economische
entiteiten  met een volkomen zelfstandig bestaan, los van hun aandeelhouders.
Art. 2 lid 1 onderdeel a juncto lid 5 Wet Vpb 1969 gaat in aansluiting hierop uit
van de zelfstandige belastingplicht van de NV en BV. Daarbij wordt geen enkel
onderscheid gennaakt tussen de beursvennootschap of andere

kapitaalvennootschap met een sterk gespreid aandelenbezit en de persoons-
gebonden kapitaalvennootschap met een instrumenteel karakter. De gedachte dat
NV's, BV's maar ook andere rechtspersonen zodanig vezelfstandigd zijn van
hun aandeelhouders/leden dat de behaalde winst slechts kan worden toegerekend
aan de rechtspersoon (zelfstandige belastingplicht) wordt echter door de fiscale
wetgever zelf, op verschillende plaatsen, genuanceerd. Het zijn evenzovele

inbreuken op het klassieke stelsel: het per 1 januari 1997 gewijzigde regime
voor aanmerkelijkbelanghouders, de deelnemingsvrijstelling, het regime van de
fiscale beleggingsinstelling, de beperking van de verliesverrekening ingevolge
artikel    2Oa    lid    5    Wet    Vpb    1969    en het bijzondere fiscale regime    voor
cooperaties.
De door pei'sonenvennootschappen behaalde resultaten worden in beginsel
toegerekend aan de vennoten. Men spreekt van fiscale transparantie. Daarbij
neemt de open CV een bijzondere positie neemt in. Binnen dit kader wordt
nader ingegaan op BV/VOF en BV/CV-constructies. De praktijkvoorbeelden
van de cost company en de fronting-BV laten tenslotte zien dat NV's en BV's,
ondanks het schijnbaar principiele uitgangspunt van hun zelfstandige
belastingplicht, met behulp van contractuele constructies kunnen worden
omgevormd tot fiscaal transparante vennootschappen.

Het Nederlandse systeem van belastingheffing over winst uit objectieve onder-
neming lijkt zich in toenemende mate te richten op het belasten van de
ondernemer 'achter' de onderneming. Niet de objectieve onderneming is het
subject van belastingheffing, maar de ondernemer aan wie de ondernemings-
winsten kunnen worden toegerekend. Zo erkent de fiscale wetgever blijkens de
memorie van toelichting bij de gewijzigde aanmerkelijkbelangregeling inmiddels
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dat aandeelhouders van NV's en BV's in bepaalde gevallen feitelijk als onder-
nemers kunnen worden aangemerkt. De wetgever spreekt in dit verband van de
figuur van de aandeelhouder-ondernemer. Indien aandeelhouders van een NV of
BV kunnen worden aangewezen als de eigenlijke ondernemers impliceert dit
tevens dat de NV of BV fungeert als instrument ten behoeve van de onder-
nemingsactiviteiten van deze aandeelhouders. In deze studie wordt dit verschijn-
sel aangeduid als 'instrumentele toerekening'.

Dit concept van instrumentele toerekening wordt vervolgens toegepast op de
huidige kwalificatiecriteria (zelfstandige belastingplicht versus fiscale trans-
parantie) met betrekking tot de boek-2 rechtspersonen, het EESV en de
personen-vennootschappen inclusief hun fiscale derivaten en hun stapel-
structuren. De conclusie die aan deze exercitie wordt verbonden is dat het
huidige fiscale onderscheid tussen zelfstandig belastingplichtige vennoot-
schappen en transparante vennootschappen heroverweging verdient in het licht
van het concept van de instrumentele toerekening. Hierbij moet geen
onderscheid worden gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse rechts-
vormen.

In de praktijk blijkt de rechtsvormkeuze in hoge mate fiscaal bepaald te zijn. Het
gaat dan in het bijzonder om de vraag of een rechtsvorm fiscaal transparant is of
juist niet. Bezwaarlijk is dat de fiscale overwegingen aldus een zuivere afweging
van mogelijke rechtsvormen in de weg staan. Een stelsel waarbij aan de belas-
tingplichtige de keuze wordt gelaten tussen fiscale transparantie of zelfstandige
belastingplicht van de rechtsvorm zou dit bezwaar kunnen wegnemen. Een
voorbeeld van een dergelijk optiestelsel is te vinden in de Verenigde Staten: de
Check the Box Regulations. Na een beknopte uiteenzetting over de civiel- en
fiscaalrechtelijke behandeling van de meest voorkomende rechtsvormen in de
Verenigde Staten volgt een historische terugblik op de ontstaansgeschiedenis
van de Check the Box Regulations. Dit (rechtsvergelijkende) onderdeel wordt
afgesloten met een beschrijving, in woord en beeld, van het keuzesysteem.

Het slothoofdstuk is geheel gewijd aan de inpassing van de .n/V in het
bestaande systeem van de vennootschapsbelasting. Richtsnoer is daarbij het
concept van de instrumentele toerekening. Een viertai alternatieve heffings-
stelsels worden tegen elkaar afgewogen. Uiteindelijk wordt voor de JVV een
heffingssysteem bepleit dat een subjectieve belastingplicht combineert met
toerekening van verlies en uitgekeerde winst aan de partner-aandeelhouders van
de J\IN.
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Companies working in close co-operation are a common phenomenon in today's
society. More and more businesses co-operate with other organisations not only
to attain competitive advantage by way of scale benefits, cost-saving measures,
risk spreading, pooling of technical know-how and market expansion but also to
prevent a hostile take-over.
Relationships linking co-operating companies can vary from a relatively tempo-
rary exclusively contractual relationship to a close longlasting relationship
whereby the partners partly or wholly relinquish their independence (merger).
This dissertation focuses on co-operation in the form of a joint venture. A joint
venture is defined as a partial co-operation between otherwise independent
enterprises in the form a joint company. Characteristic of the joint venture
partners is that in addition to the joint venture -independent of each other- they
may also engage in other activities.

My approach to the joint venture phenomenon is aimed primarily at the joint
venture relationship as is actually discernible in society and commerce. The
basis  is the joint venture comprising of two relatively equivalent partners. These
joint venture partners freely agree on their mutual expectations of each other and
the contribution that each will make in order to reach their common goal. They
selected one another in the mutual beliefthat they are jointly capable of attaining
their intended goal. Consequently, the agreements reached in this respect are
entirely dependent upon the "personal" expertise of the partners. The co-
operation between the partners is therefore personal (person-related).

The joint venture is by its very nature a contractual form of co-operation. All
agreements reached between the joint venture partners are, as a rule, recorded in
a joint venture agreement. During ongoing negotiations on the structure of the
joint venture, the legal form to be ultimately selected is not significant. Only
after the joint venture partners have clearly decided on what they wish to
achieve by their co-operation, how much they wish to contribute and what their
specific rights and obligations  are  to  be, the legal  form of their joint company  is
selected.

A further limitation of the subject of this dissertation lies in the choice of a
private limited company with limited liability (BV) as instrument of co-
operation. In the joint venture agreement the partners mutually undertake to
establish a BV into which the joint venture will be incorporated. All agreements
reached under such co-operation are intended to have continued effect within the
framework ofsuch joint venture BV. This phenomenon forms the legal entity
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element in law (rechtspersonenrechtelijk element) of the joint venture

agreement.

In practice it is, time and again, a point of law whether the internal corporate

organisation of the joint venture BV can be tailored to co-operation agreements
concluded by the joint venture partners. In particular: what could or could not be
included in the Articles of Association of the joint venture BV? The knowledge
that inclusion of stipulations conflicting with mandatory law in the Articles of
Association will lead to dissolvableness on the grounds of article 2:21  of the
Dutch Civil Code makes this question cogent. The question itself is not new but
acquires new meaning by the acknowledgement that Meijers' doctrine on the
material characteristics (materiele kenmerken) no longer forms the underlying
principle of Book 2 of the Dutch Civil Code and the abolition of preventive
technical legal supervision (preventieve technisch-juridische toezicht) by the
Ministry of Justice on the incorporation and amendment of the Articles of
Association of the NV's (public limited liability companies) and BV's. The
conflict arising between the contractually based person-related form of co-
operation and the mandatory Statute covering the legal form chosen for co-
operation is the essence of the civil law section of this dissertation. In practice, it
could furthermore be observed that a discrepancy has arisen between the joint
venture and the joint venture BV, between the legal reality and juridical belief.
From a legal economical point of view this is an undesirable situation

The introduction of a person-related company with legal personality and limited
liability  into the system  of Book 2  of the Dutch Civil  Code is hereby advocated.
In view of the fact that such legal forms already exist in foreign countries and it
is important to gain insight on this issue, a comparative law study was carried
out. In addition to (internal) legal comparison carried out in relation to
partnerships, the BV was externally compared with the German GmbH, the
French SAS, the American (close) corporation and the Netherlands Antilles BV
as well as with the proposal for a European BV. The problem definition in this
dissertation is aimed at formulating the primary conditions to be met when
regulating such company under civil law and to also outline how such company
should be treated with respect to the levying of tax. Such definition reads as
follows:

"Which conditions, when viewed according to principles of law economics

(rechtseconomie), must civil law legislation  meet  in  the  area of the joint venture

company and how should this joint venture company be treated with respect to
the levying oftaxes."
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Before commencing on the comparative law study, I touch briefly on how the
BV came into existence and its link to the NV. In 1971 when the BV was
introduced, the contractual theory (pursuant to which theory the NV should be
deemed to be a qualified partnership) had in the meantime been replaced by the
institutional doctrine. The statutory rules for the BV were more or less derived
from those regulating the NV with the addition of a mandatory share transfer
restriction. Consequently, the BV became, according to prevailing doctrine, an
institutional legal entity.
In  line with the above  lies the belief that the Articles of Association of the  BV
have an objective legal character. In my opinion, there is no doubt that Articles
of Association have certain subjective legal elements especially the Articles of
association of a joint venture-BV. Despite this, prevailing doctrine assumes that
the joint venture Articles of Association are essentially objective and that the
joint venture agreement should be regarded as subjective. Such assumption is
self-condemning. Negotiations  on the Articles of Association  and the agreement
are concluded by the joint venture partners with one and the same purpose: to
form and structure their joint company.  It is argued that internal organisational
regulations stipulated in the Articles of Association of a joint venture BV may
be interpreted subjectively.

The  list of discrepancies between the joint venture  as a co-operation  form with  a
contractual character and the mandatory BV legislation is limited to subjects
where the specific character of the joint venture is most prominent. In my
opinion these are: participation in an person-related joint stock company, loyalty
obligations, joint control (fundamental agreement on management, direction and
leadership of the joint company), voting rights and decisionmaking, profit
differentiation, accountability and responsibility and retirement from a person-
related joint stock company. The comparative law study also ties in with these
subjects.

The singular element which lies in the fact that participation in a joint venture
BV should be considered as participation in a person-related joint stock
company,  is in conflict with article 2:195, paragraph 8 of the Dutch Civil Code:
the transfer restriction regulation governing the transfer of shares in a BV may
not prevent such shares from being transferred, nor may it seriously hinder such
transfer. This stipulation reflects the Legislator's view that the BV share, in
principle, is transferable. This assumption is clearly in conflict with the assump-
tion that the joint venture share can only be transferred if all the joint venture
partners agree to such transfer. Also the Legislator's view leaves no room for the
inclusion of a clause in the Articles of Association stating that during the first
years of existence of the joint venture BV, the shares of the joint venture BV
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may not be transferred at all. In many instances it is imperative that the joint
venture, in spite of the usual start-up problems, should be kept afloat for a
certain period of time. In this respect the comparative law study shows that the

option for statutory limitation or exclusion of the transfer of shares in the
Articles of Association is, in principle, recognised by the German GmbH, the
French SAS, the Netherlands Antilles BV and the European BV.

The design of Book 2 of the Dutch Civil Code, in principle, allows the share-
holder of the BV to pursue his own interests. Once he has fulfilled his
obligations relating to payment on shares, he is left with only the rights. Does
this statutory design allow inclusion of loyalty obligations in the Articles of
Association of a joint venture BV? In particular, one can ponder on the non-
competition clauses. In partnerships it is a fact that partners are obliged to refrain

from competing with the company. It is argued that despite the prevailing
typology of the  BV as a joint stock company with an institutional character, the
inclusion in the Articles of Association of the joint venture BV of non-
competition stipulations should be permissible. The co-operative character ofthe
joint venture BV, its embedment in the joint venture relationship created by the
partners and the subsequent ensuing mutual dependence of the partners and the
BV, provide sufficient juridical grounds for such inclusion. The legal validity of
the statutory abstention obligations for actively co-operating shareholders is also

explicitly acknowledged under German, French and American Law.

The joint venture partners assume  that  they  will have joint control of the joint
company. After all, the partners are the real entrepreneurs and they act
accordingly within the framework of the joint venture. In fact, as shareholders of
the joint venture BV they also perform an executive function. One could speak

here of shareholder-entrepreneurs in contradiction to shareholder-investors. The
division between capital (shareholders function) and control (executive function)
is absent resulting in the doctrine of independent executive control (bestuurs-
zelfstandigheid) losing much of its significance. Furthermore, the corporate
interests (vennootschappelijk belang) of a joint venture BV, by virtue of loyalty
obligations attached to it, correspond to a large extent with the shared interests
of the joint venture partners. The legal questions posed in this connection
concern the applicability of the Forumbank-doctrine in joint venture
relationships and the extent of the rights of shareholders to instruct the Board of
managing directors of the joint venture BV (instructierecht). Partners in a
partnership are by definition nearly always involved in the management of the
partnership. The "Weisungsrecht" (instructierecht) for shareholders in a GmbH
can be so extensive that shareholders claim the lion's share of the executive
authority thereby, in effect, leaving the Board with very restricted managerial
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tasks. The Articles of Association of the SAS may freely lay down the
management structure on condition that a so-called "President" is obliged to
represent the SAS. Corporations without a separate governing body are wholly
endorsed under American Law. Even the European BV can operate without a
governing body.
The BV legislation assumes that all decisions are made by majority vote on
shareholders level. It is quite the reverse in joint venture relations where the
unanimity principle applies. How does this influence execution of the voting
right and the regulations governing the decisionmaking process within the
framework ofthe joint venture BV? The inclusion of the unanimity principle for

|              all shareholders' resolutions in the Articles of Association of the BV is not
possible under current legislation. With respect to resolutions governing
dismissal and suspension of managing directors and supervisory directors, the
most stringent requirement stipulated would be: two-thirds of the votes cast
representing more than half of the issued share capital. The same applies to
decisionmaking on revocation  of the binding effect relating to the nomination of
managing directors and supervisory directors. As far as the decisionmaking is
concerned, the Legislator has drafted regulations that are consistent with the
image of a company that relies on many relatively anonymous shareholders for
its capital. Here, specific reference is made to requirements governing the
convening of meetings under article 2:224 of the Dutch Civil Code, the
regulation governing the term of notice and the place of the meeting under
article 2:225 of the Dutch Civil Code respectively article 2:226 of the Dutch

           Civil Code and the provisions of article 2:238 of the Dutch Civil Code
governing decisionmaking outside the meeting of shareholders. Modification of
the current legislation governing these subjects relating for the joint venture is

| desired, taking into account that in this type of company shareholder and his
'

personal qualities are fundamental to the joint venture. The (extent of his) capital
participation does not dominate the legal relationships. Examples of more
flexible regulations in this area can be found in German, American, Netherlands
Antilles and, to a somewhat lesser extent, in French Law.

Pursuant to the prevailing doctrine profit distribution must be stipulated in the
Articles of Association. Any pro#t d(#irentiation not stipulated in the Articles
of Association is, therefore, invalid. Of course, it goes without saying that this
only applies to the profit distributed at joint venture BV level. Within the
framework of joint venture regulations are necessary that make it possible to
distribute the profit among the shareholders differently each time in accordance
with previously agreed principles whereby it is even possible that a shareholder
will not share in the profit at all for some time. The prescriptive character of the
BV Statute prohibits this. It is argued that deviation from the principle of legal
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equality within the framework of profit distribution  in a joint venture BV can  be

justified. This line ofthought is supported by the comparative law analysis ofthe
rules governing profit distribution and dividend politics. The main rule under the
law governing partnerships stipulates that the profits must be shared equally
among the partners unless expressly agreed othenvise. The German GmbH

legislation imposes no restraints on the shareholders with respect to profit
distribution and appropriation both in the Articles of Association and beyond
("GewinnabfOhrungsvertrige"). The structure of the SAS imposes little restraint

with respect to profit distribution and appropriation regulations in the Articles of
Association but it must be stated that exclusion of any shareholders from the
right to profit ("clauses 16onines") is not possible under French law. Flexible
regulations in this area can also be found in the American corporation, the
Netherlands Antilles BV and the European BV.

The  obligation  of the joint venture partners to account to each other also implies
the individual right to information and reponing of each partner. The statutory

regulation of the BV, however, does not provide for such rights. Only the
General Meeting of Shareholders has the right to request such information. The
stipulation under article 2:217, paragraph 2 of the Dutch Civil Code stating that
managing directors and supervisory directors may reject the request for
information submitted by the General Meeting "if opposed by the corporate
interests (vennootschappelijk belang) of the company" is an anomaly in joint
venture relationships. After all, the corporate interest of the joint venture BV is,
to a large extent, in line with the shared interest of the joint venture partners. On
the other hand the obligation of accountability is the fundamental obligation in
partnerships. The GmbH legislation grants each shareholder an unlimited right
to information on matters concerning the company and an unlimited right to
inspect the books. The board of managing directors is obliged to provide the
information/ allow the inspection requested forthwith. Although there is no
statutory regulation in this respect, analysts assume that the Articles of
Association of the SAS can grant such rights to shareholders. Under American
legislation there is a comprehensive ruling relating to the individual right to
information and inspection of shareholders ofa corporation.

Under the exit provisions, which are usually included in joint venture

agreements, price-fixing is an important aspect. Self-invented price-fixing
mechanisms are usually preferable. Joint venture partners wish to determine the
value of their participation themselves.  They are also best equipped to perform
this. There is absolutely no desire to have a BV regulation under mandatory law
stating that the transferring shareholder is entitled to the actual value of the
shares as determined by one or more independent experts (art. 2:195, paragraph
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6 of the Dutch Civil Code). German, French, American and Netherlands Antilles
legislation are far more flexible on this issue.

The civil law section of this dissertation is concluded with an outline of the new
legal form "between" the partnership and the BV: the joint venture company
(JVU, a person-related (capital) company acting as instrument for the envisaged

co-operation.
A regulation stipulating the relationship and distinction between the Dead of
Incorporation and the Articles of Association, is avocated: the deed
incorporating the JVC should be a public document contrary to the (private)
Articles of Association. Regulations on the identity of the company, how the
capital is structured, the identity of the managing directors and supervisory
directors and the representative authority must be compulsory subject matter of
the Deed of Incorporation. The rules governing the internal organisation could
be laid down in the Articles of Association. The Articles of Association have a
predominantly contractual character. For the interpretation of the provisions in
the Articles ofAssociation, the subjective method of interpretation is designated.
This approach would eliminate the hiatus between the joint venture agreement
and the joint venture Articles of Association. The JVC regulation drafted
focuses on the recognised and analysed bottlenecks existing between BV
legislation and joint venture agreement. With the aid of the comparative law
material discovered an attempt is made to provide solutions.
Finally, the question whether there is cause for implementation of stricter
liability regulations within the framework of Book 2  of the Dutch Civil Code in
relation to founders and shareholders of the JVC, is briefly touched upon.

In the tax law section of this dissertation the central issue is how the JVC can be
fitted into the system of Dutch Corporate Income Tax. In this respect it is
assumed that the shareholders  of the JVC are legal entities and to a large degree,
joint stock companies.

Firstly, the current system of levying tax on income and corporate income in
relation to business profits is briefly dealt with. Business profits that, tax-wise,
can be attributed to natural persons are subject to personal income tax.
Corporate income tax is levied on "entities" (lichamen) which include, inter alia,
NV's and BV's. The corporate income tax is supplementary to personal income
tax in the sense that any business profits not subject to income tax are included
under corporate income tax. On distribution of the profit by a NV or BV to
shareholders-natural persons, personal income tax is due. Distributed profit is,
therefore, doubly taxed (with corporate income tax and personal income tax).
Here the so-called classical system distinguishes itself. In this system the NV
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and BV are deemed to be economic entities with an entirely independent
existence, free of their share-holders. In keeping with this, article 2, paragraph 1
section 4 in conjunction with paragraph 5 of the Corporate Income Tax Act
1969, assumes the independent tax liability ofthe NV and BV. In this respect no
distinction is drawn between listed companies or other joint stock companies
with a broadly based portfolio and the person-related joint stock company with
an instrumental character. However, the idea that not only NV's and BV's but
also other legal entities have become so independent of their
shareholders/members that the profits realised can only be attributed to the legal
entity (independent tax liability) has, in several instances, been modified by the
Tax Legislator himself. Likewise, there are just as many infringements of the
classical system: the amended regime dating    from     1     January     1997    for

shareholders holding at least 5% of the issued share capital of a NV or BV
(aanmerkelijkbelanghouders), the participation exemption, the regime on the
fiscal investment institution (fiscale beleggingsinstelling), the limitation of tax
deductible losses pursuant to article 204 paragraph 5 of the Corporate Income
Tax Act  1969 and the special tax regime for co-operatives.
Profits realised by partnerships are, in principle, attributed to the partners. This
is called fiscal transparency. In this instance the so called "open" limited
partnership is distinctive. Within this framework the BV/VOF (the combination
of a BV and a general partnership) and the BV/CV (the combination of a BV
and a limited partnership) structures are further considered. In practice, the cost
company and the fronting BV illustrate that NV's and BV's, in spite of the
apparent fundamental assumption of their independent tax liability can, with the
help of contractual constructions, be converted into fiscally transparent
companies.

The Dutch system of levying tax on the business profits seems to progressively
be aimed at taxing the entrepreneur "behind" the company. The business entity
as such is not taxed, but the entrepreneur to whom the business profits can be
attributed is liable for tax. Consequently, the Tax Legislator has, in the
meantime, acknowledged that shareholders of NV's and BV's can, in fact, be
deemed to be entrepreneurs under certain circumstances as is stated in the
explanatory memorandum submitted with the aforementioned amended regime
for shareholders holding at least 5% of the issued capital of a NV or BV
(aanmerkelijkbelang). In this respect the Legislator refers to the shareholder-

entrepreneur. If shareholders of a NWBV can be deemed to be the actual

entrepreneurs, then this implies that the NV or BV functions as an instrument for
the benefit of the business activities of these shareholders. In this dissertation
this  phenomenon is referred  to as "instrumenml attribution "

(instrumentele
toerekening).
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This concept of instrumental attribution is subsequently applied to the current
qualification criteria (independent tax liability versus fiscal transparency) with
respect to entities laid down in Book 2 Dutch Civil Code, the European
Economic Interest Grouping (Europees Economisch Samenwerkingsverband
EESF), the partnerships inclu-ding their fiscal derivatives and "partnerships of
partnerships" (stapelstructuren). The conclusion reached here is that the current
tax distinction between independent taxpaying companies and transparent
companies should be reviewed in the light of the concept of instrumental
attribution. When reviewed no distinction must be made between resident and
non-resident legal forms.

In practice, the choice of legal form is, on the whole, tax driven. The particular
issue is whether the legal form is fiscally transparent or not. Tax considerations
hamper a pure evaluation of the possible legal forms, and this is a drawback. A
system giving taxpayer the choice between fiscal transparency or independent
tax  liability of the legal form, would remove this drawback. An example of such
possible system can be found in the United States of America: the Check the
Box Regulations.
Following a concise account of the legal and tax treatment of the most common
legal forms in the United States, an historic review is given on the genesis ofthe
Check the Box Regulations. This (comparative law) section is concluded with a
written account of this option system and is further illustrated with a flow chart.

The concluding chapter is entirely devoted to the implementation  of the JVC  in
the current system of corporate income tax. The theme here is the instrumental
attribution. Four different levying systems are compared with each other. In
conclusion, a levying system combining subjective tax liability with loss
attribution of losses and distributed profits to the partner-shareholders of the
JVC is advocated.
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Behorend bij het proefschrift van Thomas Pieter van Duuren,
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Universiteit van Tilburg, 15 november 2002

1.          Het wezen, de eigen aard van de kapitaalvennootschap bestaat
niet.

2.              De iure constituendo is het de vraag of het BV-recht niet
fundamenteel van karakter zou moeten veranderen: minder
gericht op rechtsordening en meer gericht op rechtseconomie.

3.         De zekerheid die art 2:25 BW ons biedt is schijnzekerheid.

4.               De statuten van een joint venture-BV geven, als gevolg van het
huidige dwingendrechtelijke systeem, doorgaans een onvolledig
en soms een onjuist beeld van de rechtswerkelijkheid.

5. Tussen lidmaatschapsverhoudingen en contractuele
verhoudingen bestaan geen principiele verschillen.

6.         Er is behoefte aan een instrumentele, rechtspersoonlijkheid
bezittende, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

7.         Zowel in de civielrechtelijke als in de fiscaalrechtelijke
wetgeving wreekt zich het feit dat de wetgever onvoldoende oog
heeft gehad voor de verschillende verschijningsvormen van
kapitaalvennootschappen.

8.          Rechtspersoonlijkheid is voor het fiscale recht allerminst
synoniem met zelfstandigheid.

9.          De rechtswerkelijkheid dwingt ertoe om, voor wat betreft de
belastingheffing van kapitaalvennootschappen en hun
aandeelhouders, onderscheid te maken tussen aandeelhouder-
beleggers en aandeelhouder-ondernemers.

10. Geen enkele gelegenheid rechtvaardigt
gelegenheidsregelgeving.
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