
PA\1052420NL.doc PE549.466v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2014 - 2019

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2014/0120 (COD)

12.3.2015

ONTWERPADVIES

van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

aan de Commissie juridische zaken

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
(COM(2014)0212 – C7-0145/2014 – 2014/0120 (COD))

Rapporteur voor advies: Jutta Steinruck 



PE549.466v01-00 2/4 PA\1052420NL.doc

NL

PA_Legrej



PA\1052420NL.doc 3/4 PE549.466v01-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een richtlijn inzake de besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid ("Societas Unius Personae", SUP) komt op wezenlijke punten overeen met 
het voorstel voor een Europese besloten vennootschap (SPE), dat door het Europees 
Parlement kritisch werd ontvangen en daarop door de Commissie weer werd ingetrokken. De 
Commissie blijkt nu aan de indertijd gesignaleerde problemen niets te hebben gedaan.  In haar 
doel, om met behulp van de SUP grensoverschrijdende oprichting van vennootschappen te 
vergemakkelijken en zodoende kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) te stimuleren, is 
zij niet geslaagd. Het onderhavige voorstel voor SUP's werkt juist ongewenste 
nevenverschijnselen in de hand, zoals brievenbusfirma's, schijnzelfstandigheid en afschaffing 
van medezeggenschap van werknemers.

Algemene criteria 

De rapporteur is van mening dat de bedoeling om de grensoverschrijdende oprichting van 
ondernemingen, met name van KMO's, te vergemakkelijken, op zich bijval verdient. Het 
voorstel van de Commissie beperkt het toepassingsgebied van de richtlijn echter niet tot 
KMO's, en evenmin gaat het uit van grensoverschrijdende oprichting van ondernemingen. 

Bij de raadplegingen voor het SUP-voorstel werden alleen vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven en van de werkgevers betrokken, vertegenwoordigers van de vakbonden, een 
elementair deel van het sociale partnerschap, waren niet uitgenodigd. Naar de mening van de 
rapporteur schiet deze wijze van aanpak tekort. 

Werkgelegenheid en sociale aspecten 

1. Splitsing van de vennootschapszetel en medezeggenschap van werknemers 

Het voorstel voorziet in de mogelijkheid om de statutaire zetel en de bestuurszetel van elkaar 
te scheiden. Volgens die regeling geldt voor een SUP de wetgeving van de lidstaat waar zij is 
ingeschreven, ongeacht in welk land de onderneming feitelijk activiteiten wil ontplooien.

Daarmee kan het hoge beschermingsniveau van sommige landen eenvoudig worden omzeild, 
hetgeen met name op het medezeggenschapsrecht van werknemers nadelig kan uitwerken. 

Een dergelijke regeling laat zich niet verenigen met artikel 153, lid 1, (f) VWEU1, en evenmin 
met artikel 27 van het Handvest van de Europese grondrechten. 

2. Brievenbusfirma's en individuele rechten van de werknemers 

De mogelijkheid van gescheiden zetels nodigt tevens uit tot belastingvlucht. Ook de 
oprichting van brievenbusfirma's wordt in de hand gewerkt, en schijnzelfstandigheid 
aangemoedigd.

Bij schijnzelfstandigheid missen de werknemers alle sociale bescherming, zowel nu als bij 
ouderdom. Bovendien gaat het ten koste van de sociale-zekerheidstelsels en de 
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belastingontvangsten van de lidstaten. De loon- en sociale dumping die zich nu al voordoet 
zou bij invoering van SUP's nog sterkere vormen aannemen. 

Onduidelijk blijft in het voorstel van de Commissie ook, hoe en waar een werknemer bij een 
bedrijf met gescheiden statutaire en maatschappelijke zetel, zijn aanspraken uit hoofde van de 
arbeidsverhouding voor de rechter kan doen gelden.

3. Bescherming van werknemers en crediteuren 

In het voorstel geldt geen minimumkapitaalvereiste; 1 euro of 1 andere munteenheid zou voor 
de oprichting van een SUP al volstaan. Zo ontbreekt de reserve die in het geval van een 
vennootschap met beperkte persoonlijke aansprakelijkheid van een ondernemer zo dringend 
noodzakelijk is. Wat voor de bescherming van crediteuren geldt, geldt ook voor de 
bescherming van de aanspraken van de werknemers. Met het wegvallen van het 
minimumkapitaalvereiste wordt ook de bescherming van de werknemersaanspraken minder. 

Ook de mogelijkheid van oprichting online is vanuit oogpunt van crediteurenbescherming niet 
bevredigend. Wat bedoeld is als opruimen van bureaucratische belemmeringen zet in 
werkelijkheid de deur wijd open voor allerlei criminele praktijken (brievenbusfirma's, 
witwassen), omdat er geen notariële identiteitscontrole meer plaatsvindt. Inschrijving in het 
vennootschapsregister zou dan niet meer nodig zijn. Werknemers en sociale-
zekerheidsorganen zouden in geval van bedrieglijke bankbreuk geen mogelijkheid meer 
hebben om betalingsachterstanden gerechtelijk in te vorderen en/of uit te winnen wanneer de 
identiteit van de directeur onduidelijk blijft of versluierd wordt. 

4. Subsidiariteit en rechtszekerheid

Het voorstel moet de nationale wettelijke regelingen harmoniseren op een aantal punten die 
anders van elkaar zouden blijven verschillen. Ofschoon er sprake blijft van verschillende 
nationale wetgevingen moet de rechtsvormaanduiding identiek zijn. Dat is misleidend en 
verschaft geen rechtszekerheid. Bij scheiding tussen statutaire zetel en hoofdbestuur zou het 
medezeggenschapsrecht van werknemers kunnen worden doorkruist, zelfs in een lidstaat die 
dit recht eigenlijk erkent. Dat zou in strijd zijn met het subsidiariteitsbeginsel betekenen. 
Volgens het voorstel zou de richtlijn van toepassing zijn op de in bijlage 1 genoemde 
bedrijven, welke bijlage bij gedelegeerde handeling zou kunnen worden gewijzigd. Dat zou 
echter wijziging betekenen van het toepassingsgebied van de richtlijn, niet enkel van een 
uitvoeringsvoorschrift. Dat is niet verenigbaar met de normale wetgevingsprocedure van de 
EU. 

* * *

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken voor te stellen om het voorstel van de Commissie te verwerpen.

                                               
1 Ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 151 wordt het optreden van de lidstaten op de volgende 
gebieden door de Unie ondersteund en aangevuld: f) de vertegenwoordiging en collectieve verdediging van de 
belangen van werknemers en werkgevers, met inbegrip van de medezeggenschap.


