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A. Inleiding 

Op 9 april 2014 heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn inzake besloten 

eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid ingediend. Het doel van het 

voorstel is het vereenvoudigen van de oprichting van bedrijven in het buitenland door 

potentiële oprichters van ondernemingen, met name van een kleine of middelgrote 

onderneming (kmo), teneinde ondernemerschap aan te moedigen en groei, innovatie en 

werkgelegenheid in de Europese Unie te bevorderen.  

Volgens de effectbeoordeling investeert slechts 2 % van de kmo's in het buitenland door 

middel van de oprichting van nieuwe ondernemingen. Redenen hiervoor zijn onder meer de 

verscheidenheid van de nationale rechtsstelsels, met name de verschillen in het nationale 

vennootschapsrecht, en het gebrek aan vertrouwen in buitenlandse bedrijven bij afnemers en 

zakenpartners. De meeste bedrijven kiezen daarom voor de vestiging van 

dochterondernemingen in het buitenland, wat als voordeel heeft dat zij afnemers de zekerheid 

kunnen bieden dat zij zakendoen met een binnenlandse onderneming. Het oprichten van een 

dochteronderneming in het buitenland brengt echter zware administratieve lasten en 

aanzienlijke directe en indirecte kosten met zich mee. 

Het voorstel betreffende een statuut van de Europese besloten vennootschap (SPE)1 was 

bedoeld om de grensoverschrijdende activiteiten van kmo's te vergemakkelijken door middel 

van de instelling van een nieuw soort transnationale Europese vennootschap. Aangezien de 

door het Verdrag vereiste unanimiteit in de Raad echter niet kon worden bereikt, besloot de 

Commissie het voorstel uiteindelijk in te trekken en in plaats daarvan een alternatief voorstel 

in te dienen waarin een deel van de in de SPE vastgestelde problematiek wordt aangepakt2.  

 

B. Algemene overwegingen 

Het voorstel van de Europese Commissie is door bepaalde sociale actoren kritisch ontvangen. 

Het was een weloverwogen besluit om voorafgaand aan het door de rapporteur op te stellen 

verslag een werkdocument in te dienen. 

Tijdens het debat in de Commissie JURI dat plaatsvond na de presentatie van het initiatief 

door de Commissie kwamen diverse meningsverschillen over het project aan het licht, alsook 

vele twijfels over de haalbaarheid ervan en zelfs over de aanwezigheid van een Europese 

meerwaarde. 

Dientengevolge, en in de hoedanigheid van verantwoordelijk rapporteur, lijkt het mij zinvol 

om vóór het opstellen van het verslag alle omstandigheden in overweging te nemen, op de 

wijze zoals overeengekomen tijdens het in de Commissie JURI gevoerde debat. 

Kortom, in dit document worden -zonder volledigheid te pretenderen- de door de rapporteur 

als meest controversieel beschouwde punten onderzocht en mogelijke oplossingen 

                                                 
1  Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese besloten vennootschap, 

COM(2008) 396 def. 
2  De intrekking van het SPE-voorstel werd bekendgemaakt in de bijlage van de mededeling "Gezonde en 

resultaatgerichte regelgeving (REFIT): resultaten en volgende stappen", COM(2013) 685 van 2.10.2013.  
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aangedragen. 

 

C. Toegevoegde waarde van het voorstel 

Volgens het werkprogramma van de Commissie voor 2015 - Een nieuwe start, willen "[d]e 

burgers [...] dat de EU de grote sociaal-economische uitdagingen aanpakt  – de hoge 

werkloosheid, trage groei, hoge overheidsschulden, een gebrek aan investeringen en een 

gebrek aan concurrentievermogen op de mondiale markt. Zij willen minder bemoeienis van de 

EU met zaken die beter op nationaal of regionaal niveau door de lidstaten kunnen worden 

geregeld."  

De vraag die we ons na de analyse en bespreking van dit werkdocument moeten stellen, is of 

dit voorstel een verschil kan maken op het gebied van werkgelegenheid, groei en 

investeringen en tastbare voordelen voor de burgers kan opleveren.  

 

D. Voornaamste elementen van het voorstel 

I. Aard en rechtsgrondslag 

Het voorstel is opgesplitst in twee delen: het eerste omvat een reeks coördinatiemaatregelen 

die moeten worden toegepast op alle bestaande eenpersoonsvennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid in de lidstaten en op de SUP. Het betreft de bepalingen van Richtlijn 

2009/102/EG1 met bepaalde wijzigingen. Het tweede deel heeft betrekking op de SUP. 

Hoewel het doel hetzelfde is als dat van het SPE-voorstel, wordt met het SUP-voorstel niet 

geambieerd om middels een verordening een transnationale Europese vennootschap in te 

stellen. In het SUP-voorstel wordt de lidstaten verzocht om middels een richtlijn een nieuw 

soort eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid in hun rechtsstelsel op te 

nemen, met een aantal geharmoniseerde voorwaarden voor de oprichting en operationele 

procedures, waarbij het nationale recht van toepassing is op alle zaken die niet in de richtlijn 

zijn geregeld. De SUP is dus een nationale vennootschap. 

De rapporteur is zich bewust van de polemiek die is ontstaan omtrent de door de Commissie 

gekozen rechtsgrondslag. Met het oog op de doelstelling in het voorstel om "de 

grensoverschrijdende activiteiten van kleine en middelgrote ondernemingen en de oprichting 

van eenpersoonsvennootschappen als dochterondernemingen in andere lidstaten [te 

bevorderen door] de kosten en administratieve lasten van het oprichten van dergelijke 

ondernemingen te [verminderen]" en aangezien "[d]e beschikbaarheid van een 

geharmoniseerd wettelijk kader voor de vorming van eenpersoonsvennootschappen, met 

inbegrip van de vaststelling van een uniform model voor de statuten, kan bijdragen aan de 

geleidelijke afschaffing van belemmeringen voor de vrijheid van vestiging wat betreft de 

voorwaarden voor het oprichten van dochterondernemingen op het grondgebied van lidstaten 

                                                 
1  Richtlijn 2009/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake het 

vennootschapsrecht betreffende besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 

(gecodificeerde versie). Richtlijn 2009/102/EG wordt ingetrokken zodra de SUP-richtlijn wordt aangenomen. 
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en tot een verlaging van kosten [kan] leiden" (overwegingen 7 en 8), is de rapporteur echter 

van mening dat aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 50, leden 1 en 2, onder f), VWEU is 

voldaan.  

 

II. Toepassingsgebied (artikel 1) 

De rapporteur vraagt zich af, na het ontwerpadvies van de Commissie IMCO en de 

effectbeoordeling van de Commissie te hebben geanalyseerd, of het inderdaad niet zinvoller 

zou zijn om het toepassingsgebied te beperken tot kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo's) zoals vastgesteld in Richtlijn 2013/34/EU1, daar deze ondernemingen de meeste 

moeilijkheden ondervinden wanneer zij zich in de verschillende lidstaten wensen te vestigen.  

 

III. Scheiding van de statutaire zetel en de het hoofdbestuur of de hoofdvestiging (artikel 

10) 

De mogelijkheid om de statutaire zetel en de hoofdvestiging in verschillende lidstaten te 

vestigen, roept vragen op met betrekking tot het risico op forum shopping door 

ondernemingen die bijvoorbeeld geen werknemers in hun bestuursorganen willen toelaten of 

gebruik willen maken van minder strenge fiscale regelingen of socialebeschermingsstelsels. 

De rapporteur is van mening dat de regelgeving inzake de eventuele scheiding van de 

statutaire zetel en de hoofdvestiging onder de nationale wetgeving dient te vallen.  

Door te streven naar harmonisatie van deze zeer gevoelige kwestie worden de lidstaten die 

door dat gegeven geneigd zijn het SUP-project te verwerpen bijna tot verwerping 

aangespoord. 

De rapporteur stelt evenwel voor om te bekijken of werkelijk moet worden geëist dat de 

directeuren woonachtig zijn in het land waar de statutaire zetel zich bevindt. Zonder deze eis 

zouden vennootschappen kunnen worden beheerd met alleen maar elektronische middelen en 

zou een van de hoofddoelen van dit voorstel worden nagestreefd: aanpassing aan het digitale 

tijdperk.  

 

IV. Uniform model voor statutaire bepalingen2 (artikel 11) 

Een van de basiselementen van online-inschrijving is een uniform model voor de statutaire 

bepalingen, dat de oprichting, de aandelen, het aandelenkapitaal, de organisatie, de 

                                                 
1  Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse 

financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde 

ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot 

intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19). 
2  In de Spaanse versie van het voorstel wordt per abuis verwezen naar "oprichtingsakte" terwijl eigenlijk de 

statutaire bepalingen worden bedoeld. 
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boekhouding en de ontbinding van een SUP bestrijkt. De Commissie stelt voor dit uniforme 

model vast te stellen bij een uitvoeringshandeling. 

De rapporteur is het er niet mee eens dat de definitie van een basiselement van het voorstel bij 

een uitvoeringshandeling wordt vastgesteld, niet alleen omdat het Parlement het model dan 

niet kan controleren, maar met name omdat er naar zijn mening niet wordt voldaan aan de 

voorwaarden van artikel 291 VWEU. Hoewel de rapporteur zich ervan bewust is dat de 

gewone wetgevingsprocedure van toepassing zal zijn op toekomstige wijzigingen van het 

model, pleit hij ervoor dat het model wordt opgenomen in de bijlage van de richtlijn. 

 

V. Online-inschrijving (artikel 14) 

Uit hoofde van het voorstel moeten de lidstaten erop toezien dat de inschrijving van nieuw 

opgerichte SUP's volledig elektronisch kan worden voltooid zonder dat de oprichtende 

vennoot verplicht is in persoon te verschijnen voor een instantie in de lidstaat van 

inschrijving. 

Door deze procedure, die reeds in een aantal lidstaten van toepassing is, zal het 

inschrijvingsproces ongetwijfeld enorm versnellen en zullen de oprichtingskosten dalen. De 

rapporteur maakt zich echter zorgen over het gebrek aan rechtszekerheid, aangezien de 

tussenkomst van een notaris of de fysieke aanwezigheid van de oprichter niet verplicht 

worden gesteld, waardoor dit systeem kan worden gebruikt voor illegale doeleinden zoals het 

witwassen van geld of belastingontduiking. 

De lidstaten kunnen dit risico beperken door over te gaan tot de invoering van veilige regels 

voor de controle van de identiteit van de oprichter, door middel van elektronische 

handtekeningen of de tussenkomst van een notaris, zonder hiermee afbreuk te doen aan de 

mogelijkheid van online-inschrijving.  

Voorts is de rapporteur van oordeel dat een lidstaat de buitenlandse e-identificatie die niet 

voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 182/20111 niet per se hoeft te erkennen. 

Wat dit artikel betreft, lijkt in amendement 22 van het ontwerpadvies van IMCO een 

mogelijke oplossing te worden aangedragen, waarbij de twee verschillende modelformulieren 

die in de lidstaten worden gehanteerd, samengevoegd zouden worden2.  

 

                                                 
1  Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende 

elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot 

intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73). 
2  De juistheid van de identiteitsgegevens en de authenticiteit van de documenten zijn van bijzonder belang om 

de veiligheid van de nationale registers en online-oprichting te waarborgen. De lidstaten moeten regels kunnen 

handhaven betreffende de controle van het inschrijvingsproces om wettigheidscontroles te verrichten op de 

identiteit van de oprichtende vennoot of zijn/haar vertegenwoordiger, en op de voor de inschrijving verstrekte 

documenten, met inbegrip van de betrokkenheid van notarissen of advocaten, mits de inschrijvingsprocedure als 

geheel elektronisch en op afstand kan worden voltooid. De lidstaten moeten de nationale vereisten inzake de 

onlineprocedure voor e-identificatie duidelijk uiteenzetten op hun inschrijvingswebsite. 
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VI. Aandelenkapitaal van 1 euro (artikel 16) 

Het aandelenkapitaal van een SUP bedraagt ten minste 1 euro. In lidstaten waar de euro niet 

de nationale munt is, bedraagt het aandelenkapitaal ten minste het equivalent van één eenheid 

van de nationale munt van die lidstaten. 

De rapporteur, die uitgaat van een juridische traditie waarbij het aandelenkapitaal een garantie 

vormt voor crediteuren, maakt zich zorgen over deze regel, met name wanneer deze in 

verband wordt gebracht met het ontbreken van de verplichting voor de SUP om wettelijke 

reserves op te bouwen. Het voorstel "compenseert" dit gebrek aan kapitaal met een reeks 

liquiditeitsgaranties die nodig zijn om dividenden uit te keren: een toets inzake 

begrotingsevenwicht en een solvabiliteitsverklaring. 

De rapporteur draagt als mogelijke oplossing aan om de lidstaten die dit wensen de 

mogelijkheid te bieden het opbouwen van reserves verplicht te stellen.    

 

E. Conclusie 

De rapporteur gelooft dat het voorstel van de Commissie groei en werkgelegenheid een 

impuls kan geven. Nu de Unie zich nog niet van de crisis heeft hersteld, is het van essentieel 

belang dat ondernemerschap wordt bevorderd door de administratieve lasten te verminderen.  

De rapporteur is zich ook bewust van het risico dat de mogelijke voordelen van deze nieuwe 

soort vennootschap zeer beperkt blijven als het aantal opties voor de lidstaten toeneemt. Hij 

pleit derhalve voor harmonisatie, met het oog op het behoud van de Europese meerwaarde als 

rechtvaardiging van het project.  

De rapporteur verzoekt de schaduwrapporteurs en de leden in het algemeen om het debat 

voort te zetten en samen naar aanvaardbare oplossingen te zoeken, teneinde gebruik te maken 

van de laatste kans om een geharmoniseerd wettelijk kader voor de oprichting van kmo's vast 

te stellen, in de context waarvan grensoverschrijdende activiteiten worden bevorderd en 

kosten en administratieve lasten worden verminderd. 

Daar de Digitale Agenda gedurende de komende vijf jaar een prioriteit van de Commissie is, 

zal de wijze van oprichting van bedrijven aangepast moeten worden aan het digitale tijdperk. 

Het is in ieder geval zaak de moderniteit en de vermindering van formaliteiten en bureaucratie 

te combineren met de noodzakelijke wettelijke garanties. 

 


