
 

 

 
 

 
Faculteit Rechtsgeleerdheid 

Universiteit Gent 
 

Academiejaar 2015-2016 

 
 

 
DE VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE 

OVER EEN EUROPESE ÉÉNPERSOONSVENNOOTSCHAP 
(SUP): EEN EVALUATIE  

 
 
 
 

Masterproef van de opleiding 
‘Master in de rechten’ 

 
Ingediend door 

 
Frederic D’hont  

 
studentennr. 01105507 

 
 

 

Promotor: Prof. dr. Hans De Wulf 
Commissaris: Dhr. Simon Landuyt 

 
 



  



 

 

Voorwoord 
 

Met deze masterproef komt een eind aan mijn vijfjarige studie in de Rechten. Ik wil dan ook 

graag van deze gelegenheid gebruik maken om enkele woorden van dank uit te brengen. 

 

Eerst en vooral wil ik mijn promotor prof. dr. HANS DE WULF bedanken om mij dit 

interessant onderwerp toe te kennen en voor zijn begeleiding die daarop volgde. In dat kader 

wil ik ook mijn commissaris dhr. SIMON LANDUYT bedanken om mijn werk na te lezen. 

 

Vervolgens wil ik mijn vriendin bedanken voor haar steun bij het schrijven van deze 

masterproef. Bovendien heb ik zeer veel gehad aan haar nalezing. Bedankt voor alles. 

 

Daarnaast wil ik alle professoren van de Universiteit Gent bedanken voor hun overdracht van 

kennis en voor de nieuwe inzichten die ik dankzij hen heb kunnen ontwikkelen. Deze lieten 

mij toe dit onderwerp van verschillende punten te benaderen.  

 

Verder wil ik nog mijn vrienden bedanken voor de nodige afleiding tijdens het schrijfproces. 

Hierdoor kon ik wat afstand nemen en terug met een frisse geest verder werken. 

 

Tot slot wil ik nog mijn ouders bedanken voor hun steun die zij mij gedurende al mijn 

studiejaren hebben gegeven. Zonder jullie was ik niet zo ver geraakt.  

 

 

Ik was sowieso al geïnteresseerd in het vennootschapsrecht en de mogelijke toepassingen 

ervan op kmo’s. Dit laatste gekoppeld aan de actualiteit en beweging in het SUP-voorstel was 

een zeer leuk proces om te analyseren en te bekritiseren. Het heeft mij dan ook op geen enkel 

moment verveeld. Ik hoop dat ik mijn enthousiasme over dit onderwerp heb kunnen 

overbrengen in dit werkstuk. 

 

 

 

Frederic D’hont 
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Hoofdstuk I. Stand van zaken 

 

1.  Op 9 april 2014 diende de Europese Commissie een voorstel van richtlijn in bij het 

Europees Parlement.
1
 De inhoud? De Societas Unius Personae of ‘SUP’. Een 

geharmoniseerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De Europese 

Commissie voor Juridische zaken kreeg als parlementaire commissie de taak dit voorstel te 

onderzoeken en verder uit te werken. De aangestelde rapporteur bracht hiertoe een eerste 

werkdocument uit, in januari van het jaar 2015.  

Hierop volgde een compromistekst voor een ontwerprichtlijn van het voorzitterschap van de 

Raad.
2
 Zij is een “algemene oriëntatie" (voorlopig standpunt). Nadat het Europees Parlement 

het eens is over het voorstel zal dit immers naar de Raad worden doorgespeeld, waarna het 

eventueel geamendeerd kan worden teruggekaatst. Het fungeert dus als basis voor de 

komende onderhandelingen met het Europees Parlement en moet onnodig over en weer 

zenden verhelpen.
3
  

 

2.  De Algemene Oriëntatie bleek nog steeds zeer controversieel in het Europees 

Parlement.
4
 Een tweede werkdocument, waarin de bezorgdheden en twistpunten verder 

werden aangepakt was dan ook noodzakelijk. Dit werd op 28 januari 2016 door de rapporteur
5
 

voorgelegd aan zijn Commissie voor Juridische Zaken.
6
 Op basis van de commentaar van de 

parlementsleden wordt op dit moment verder gewerkt aan de richtlijn door de rapporteur, 

                                                 

 

1
 Voorstel (Comm.) voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 

eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 9 april 2014, COM(2014) 212 final 2014/0120 

(COD), ), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52014PC0212  (Hierna: ‘Oorspronkelijk 

Voorstel’). 
2
 Voorstel (Comm.) voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 

eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, 29 mei 2015, 9050/15 DRS 

41 CODEC 751, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9050-2015-INIT/nl/pdf (Hierna: “Algemene 

Oriëntatie ”). 
3
 www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2015/05/28-29-compet-single-member-private-companies. 

4
 EUROPESE COMMISSIE VOOR JURIDISCHE ZAKEN, Nieuwsbrief, 28 januari 2016, 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/20d45f3e-a494-4227-93fb-fe7d8bb5ebee/JURI_ 

Report_Jan2016.pdf, 5. 
5
 Luis de Grandes Pascual, Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten). 

6
 EUROPESE COMMISSIE VOOR JURIDISCHE ZAKEN, Tweede werkdocument over het voorstel van 

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid, 5 januari 2016, www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2f 

NONSGML%2bCOMPARL%2bPE-575.031%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN (Hierna: ‘Tweede 

Werkdocument’). 
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waarna een stemming binnen die commissie volgt. De richtlijn wordt daarna in plenaire 

zitting doorgenomen in het parlement, waarna ook hier een stemming volgt. De geschatte 

datum hiervan is 13 september 2016.
7
 Een schematische voorstelling van de te volgen weg is 

hieronder weergegeven. 

 

3.  Om het lezen te vergemakkelijken is het Tweede Werkdocument van de Commissie 

voor Juridische Zaken als bijlage bij deze masterproef gevoegd. Het Tweede Werkdocument 

moet in de huidige stand van zaken gezien worden als de laatste versie van de richtlijn. De 

rapporteur heeft bij het schrijven van het Tweede Werkdocument immers de voorstellen uit de 

Algemene Oriëntatie in overweging genomen en deze aangepast omdat deze er niet 

doorkomen in het Parlement. Desalniettemin vertrek ik soms van de Algemene Oriëntatie en 

kijk waar het Tweede Werkdocument wijzigingen heeft aangebracht. Dit laat toe om de ratio 

legis beter te kunnen volgen. Om dezelfde reden plaats ik af en toe de verschillende versies 

van een bepaald onderwerp naast elkaar en bespreek ik ze afzonderlijk. Het bijkomend 

voordeel hiervan is de verhoging van de leesbaarheid. 

 

4.  In wat volgt begeleid ik u doorheen alle aspecten van het SUP-voorstel, dat op heden 

bij het Europees Parlement op tafel ligt. Daarbij geef ik een antwoord op de prangende vragen 

die iedereen zich stelt bij dit voorstel. Vragen zoals: Zal de SUP van de EU de beste economie 

ter wereld maken? Is de SUP de oplossing voor de verdeeldheid in het Europese landschap? Is 

de SUP de redder van de werkloze Europese jeugd? Zullen alle administratieve formaliteiten 

bij het oprichten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid weggewerkt 

worden? Is zij de catharsis voor de light vehicle competition? 

  

                                                 

 

7
 http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2014/0120(COD).  
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Bron: http://www.europarl.europa.eu 
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Hoofdstuk II. De focus op kmo’s 

 

Afdeling I. Onontgonnen mogelijkheden 

 

5.  Kmo’s spelen een enorm belangrijke rol in het Europese bedrijfsleven. Maar liefst 

99% van de ondernemingen in de EU is een kmo en samen staan zij in voor meer dan 4/5 van 

de Europese tewerkstelling.
8
 Hoewel deze 20 miljoen kmo’s theoretisch gezien het grootste 

groeipotentieel hebben, ontplooit slechts 8 pct. grensoverschrijdende activiteiten. Een nog 

lagere 5 pct. heeft dochterondernemingen of joint ventures in het buitenland. Van al die niet-

internationaal-actieve vennootschappen, heeft slechts 4 pct. plannen om zich op internationaal 

vlak te gaan begeven in de nabije toekomst.
9
 Nochtans zijn het net dat soort activiteiten die 

een zekerheid bieden tot succes, zoals blijkt uit een studie van de Europese Commissie. Zo is 

er een directe link tussen de mate van internationale activiteit van de onderneming en zijn 

grootte alsook zijn omzetgroei.
10

  

 

Afdeling II. Belemmeringen 

 

6.  Internationalisatie van onze ondernemingen is voordelig, zowel voor henzelf als voor 

de EU an sich. Wat houdt onze vennootschappen dan tegen om die grensoverschrijdende stap 

te zetten?  

 

In de ‘Flash Eurobarometer’ van 2015
11

, betreffende de mate van internationalisatie van onze 

Europese kmo’s, werd gepeild naar de belemmeringen die zij ondervinden bij het exporteren 

van hun goederen en/of diensten. De helft van de respondenten vindt dat de administratieve 

procedure te moeilijk is. Dit ondervonden zij dan ook als het grootste probleem. Op de vierde 

plaats, met 40% van de respondenten die het hierover eens waren, stond het probleem dat de 

                                                 

 

8
 Study (Comm.) Flash Eurobarometer 421: internationalisation of small and medium-sized enterprises, oktober 

2015, http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/ 

67995, 3 (hierna: ‘Flash Europbarometer’). 
9
 Study (Comm.) on the level of internationalisation of European SMEs, 2010, http://ec.europa.eu/ 

DocsRoom/documents/10008/attachments/1/translations/en/renditions/native, 5-6. (hierna: ‘Study on the level of 

internationalisation’). 
10

 Pagina’s 17 en 54- 56 Study on the level of internationalization. 
11

 Pagina 13 Flash Eurobarometer. 
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financiële investering te groot is. Bij ondernemingen die nog niet in de exportbedrijvigheid 

zitten, worden deze twee punten als nog erger ingeschat of kennen ze er een grotere 

gewichtigheid aan toe. 

 

Een studie uit 2010
12

 deelt belemmeringen in volgens twee categorieën: de interne en de 

externe. De interne hebben te maken met de capaciteiten van de onderneming op zich, terwijl 

de externe belemmeringen eerder te maken hebben met het ondernemingsklimaat waarin de 

onderneming circuleert. De twee categorieën zijn op die manier met elkaar verbonden: hoe 

groter de interne capaciteiten van de onderneming, hoe gemakkelijker ze met het 

ondernemingsklimaat kan omgaan.  

Wat betreft de interne belemmeringen, komt de “hoge kost van internationalisatie” als tweede 

belangrijkste probleem naar voor. Voor bedrijven die nog niet internationaal actief zijn, maar 

effectieve plannen hebben om dit te doen, komt dit punt zelfs op een gedeelde eerste plaats. 

Die kost kan effectief zeer hoog oplopen. Zo kan het voor een Tsjechische vennootschap maar 

liefst 20.000 euro méér kosten om een dochtervennootschap op te richten in België tegenover 

één in haar eigen land.
13

 De gemiddelde Europese extra kost zou evenwel rond de 3000 euro 

circuleren.
14

  

 

7.  Uit dit alles valt natuurlijk te concluderen dat er belemmeringen zijn maar ook dat 

Europese initiatieven om belemmeringen weg te werken niet voldoende zullen zijn om 

internationalisatie aan te moedigen. Er zal goede en toegankelijke informatie beschikbaar 

moeten zijn over deze initiatieven en hun effecten. Uit voormelde studies blijkt immers dat 

ondernemers de belemmeringen meestal hoger inschatten dan ze effectief zijn.   

                                                 

 

12
 Pagina’s 57-61 Study on the level of internationalisation. 

13
 Impact Assessment (Comm.): Accompanying the document Proposal for a Directive of the European 

Parliament, 09 april 2014, COM(2014) 212 final, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/ 

documents/swd/com_swd(2014)0124_/com_swd(2014)0124_en.pdf, 16. 
14

 47 pct. van de meewerkende respondenten van de door de Commissie uitgevoerde effectenbeoordeling gaf aan 

de kosten te schatten tussen 1 en 4900 euro terwijl 25 pct. dit schatte tussen de 5000 en de 9999 euro. 



6 

 

Afdeling III. Een aaneenschakeling van Europese initiatieven 

 

8.  De Europese regelgever is na decennia van focus op de grote beursgenoteerde 

vennootschappen gaan inzien dat de kmo-omkadering achterop hinkelde. Er kwam een shift. 

Zij ging zich gaan focussen op de onderontwikkelde regelgeving rond de kmo’s.  

 

9.  De start van die ommegooi was de ‘Lissabonstrategie’,
15

 genoemd naar de plaats waar 

de afspraken in 2000 werden gemaakt. De leiders van de EU stelden bij deze een 

langetermijnstrategie voorop, die Europa tegen 2010 de sterkste economie van de wereld had 

moeten maken. In 2005 werden deze plannen geëvalueerd. De Commissie stelde vast dat de 

prestaties van de Europese economie op het gebied van groei, productiviteit en 

werkgelegenheid niet in lijn stonden met de verwachtingen van het jaar 2000.  

 

Er kwam een herziening van het plan in de vorm van een mededeling van 

commissievoorzitter Barrosso.
16

 Deze hield in dat de Unie zich minder ging toespitsen op 

concrete, in cijfers uitgedrukte doelstellingen en in plaats daarvan op de vereiste maatregelen. 

Het jaar 2010 en de verschillende streefpercentages voor de werkgelegenheid verdwenen 

daarmee als prioriteiten. De mededeling was namelijk niet zozeer gericht op de middellange 

en lange termijn, maar op maatregelen die de lidstaten onmiddellijk moesten nemen. De 

politieke prioriteiten, vooral op het gebied van groei en werkgelegenheid, moesten een nieuwe 

impuls krijgen. Hier werd voor het eerst het belang van de kmo’s in deze vooropgestelde 

groei erkend. Een Europees partnerschap voor groei en werkgelegenheid verenigt vanaf dan 

de lidstaten, de Europese burger, de parlementen, de sociale partners, het maatschappelijk 

middenveld en alle communautaire instellingen.
17

 Iedereen moest zijn volle medewerking 

verlenen en zijn beloften nakomen, om er zo samen beter van te worden. De nadruk moest 

hier vooral liggen op de kmo, ten behoeve van wie werd vastgesteld dat: “te veel obstakels 

moeten worden overwonnen om ondernemer te worden of een bedrijf te starten, waardoor 

                                                 

 

15
 De buitengewone Europese Raad van Lissabon: naar het Europa van de innovatie en de kennis, maart 2000, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=URISERV:c10241. 
16

 Mededeling van Commissievoorzitter Barroso met instemming van vicevoorzitter Verheugen aan de Europese 

voorjaarsraad, "Samen werken aan werkgelegenheid en groei - Een nieuwe start voor de Lissabonstrategie", 2 

februari 2005, COM/2005/0024 def., http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:c11325. 
17

 Pagina 15 e.v. van de mededeling van Commissievoorzitter Barrosso. 
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Europa kansen mist. Om het ondernemersinitiatief te bevorderen, moet de ondernemersgeest 

worden gestimuleerd.” 

De vernieuwde inzichten op de Lissabonstrategie kregen in het jaar 2007 onder andere vorm 

in het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KCI).
18

 Gericht op het 

vergemakkelijken van de toegang van de kmo tot financiering en investeringen in hun start- 

en groeifase. Het biedt de ondernemingen ook toegang tot informatie en advies over de 

werking en de mogelijkheden van de interne markt, alsmede over de Gemeenschapswetgeving 

die op hen van toepassing is en over toekomstige wetgeving. 

 

10.  De partnerschapbenadering uit de hervormde Lissabonstrategie had tastbare resultaten 

opgeleverd. Nu was het tijd voor een follow up initiatief die de noden van de kmo voor altijd 

op de voorgrond zou plaatsen in het EU-beleid: de "Small Business Act"
 19

 Deze kwam er in 

2008 in de vorm van een mededeling van de Commissie en kan worden samengevat in drie 

woorden: "denk eerst klein". Het hele beleid, van regelgeving tot dienstverlening, moet 

rekening houden met de meerderheid van diegenen die er gebruik van maken. Een mkb-

vriendelijk beleid moet de standaard worden. Onder de hele reeks wetgevingsvoorstellen die 

op basis van het “denk eerst klein” principe naar voor worden geschoven in de mededeling, 

staat trouwens de SPE-verordening. Voor de rest schenkt de “Small Business Act” aandacht 

aan: de nood om ondernemerschap aan te moedigen, ondernemers beter te informeren over 

groeiende markten en innovatiemogelijkheden, eerlijk gefailleerde ondernemers snel terug op 

hun pootjes zetten, toegang tot financiering voor kmo’s vergemakkelijken, enz…  

 

11.  In 2010 werd het dan tijd voor een nieuw tienjarenplan van de EU. De 

omstandigheden waren echter geheel anders dan vorige keer. Er werd niet zo ambitieus 

gedacht als een decennium geleden. De EU was nog aan het herstellen van de bankencrisis op 

het moment dat de eurocrisis in Griekeland al de kop op stak. Het was een tijd van hoge 

werkloosheid, faillissementen en een zware schuldenlast. Het doel van de Europa 2020 

strategie was dan ook simpelweg terug op koers komen en die koers aanhouden. De Unie 

                                                 

 

18
 B.EP en de Raad nr. 1639/2006/EG, 24 oktober 2006, tot vaststelling van een kaderprogramma voor 

concurrentievermogen en innovatie (2007-2013), Pb.L. 9 november 2006, afl. 310, 15–40. 
19

 Med.Comm. aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de regio's, "Denk eerst klein" een "Small Business Act" voor Europa, 25 juni 2008, COM/2008/0394 

final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/? uri=CELEX:52008DC0394 &from=EN, 2. 
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moest heelhuids uit de crisis geraken en een duurzame groei verwezenlijken.
20

 In tegenstelling 

tot de Lissabonstrategie, ligt de nadruk op aan de situatie aangepaste kerndoelen, die 

onderling sterk met elkaar verbonden zijn: werkgelegenheid, onderzoek en innovatie, 

klimaatverandering en energie, onderwijs en armoedebestrijding. Deze doelstellingen moeten 

bereikt worden door zeven vlaggenschipinitiatieven. De rol van kmo’s in dit alles komt zeer 

sterk naar voor aangezien kleine (en middelgrote) ondernemingen worden genoemd in zes van 

de zeven initiatieven. Wat focus op de kmo’s betreft, was het vlaggenschipinitiatief: 

"Industriebeleid in een tijd van mondialisering" daar de uitsteker van.
21

  

 

12.  Met dit kerninitiatief was de “Small Business Act” evenwel aan een herziening toe. 

Deze kwam er dan ook in 2011 met een nieuwe mededeling van de Commissie.
22

 De evaluatie 

van de SBA van 2008 was positief wat betreft de inspanningen van de Commissie: met 

uitzondering van de “verordening betreffende een statuut voor een Europese besloten 

vennootschap (SPE)” die nog in behandeling bij de Raad was, werden alle geplande 

wetgevingsinitiatieven goedgekeurd.
23

 Op het vlak van de lidstaten is het echter minder 

rooskleurig. Te weinig lidstaten komen hun beloften na. De inspanningen op het vlak van 

kmo-vriendelijke regelgeving, financieringsbehoeften, markttoegang, bevordering van 

ondernemerschap en groei zijn nog steeds te mager.
24

 Hier blijft dan ook de nadruk op liggen 

in het nieuwe plan. 

 

De grotere nadruk op markttoegang in de vorm van internationalisering, opbouw van clusters 

en export naar landen buiten de EU, wordt nader uitgewerkt in een nieuwe mededeling 

getiteld: “Kleine ondernemingen in een grote wereld: een nieuw partnerschap om kmo's te 

helpen kansen wereldwijd te benutten.” 
25

 

                                                 

 

20
 Med.Comm., Europa 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, 3 maart 2010, 

COM(2010) 2020 def.,  http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:NL:PDF,  

2. 
21

 Pagina 18 Europa 2020 mededeling. 
22

 Med.Comm. aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 

Regio's: Evaluatie van de "Small Business Act" voor Europa, 23 februari 2011, COM(2011) 78 def., http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0078 &from=NL (hierna: ‘Evaluatie Small 

Business Act’). 
23

 Pagina 3 Evaluatie Small Business Act. 
24

 Pagina 7 Evaluatie Small Business Act. 
25

 Med. Comm. aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's "Kleine ondernemingen in een grote wereld: een nieuw partnerschap om kmo's te helpen 
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13.  In 2014 brak voor de EU een periode aan van aanhoudend economisch herstel. De 

voorjaarsprognoses van de Europese Commissie waren positief: de werkgelegenheidssituatie 

begon zich te stabiliseren, de tekorten namen af en de investeringen veerden op.
26

 Ter 

uitvoering van de Small Business Act, werd in 2014 het COSME-programma 

(Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises) gelanceerd. Het is de opvolger van 

het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KCI). Gepland om nog te 

lopen tot 2020, is het erop gericht kmo’s verder te faciliteren in het bedrijfsleven, zowel 

nationaal als internationaal. Of meer concreet: betere toegankelijkheid tot krediet en 

verschillende markten, ondersteuning en aanmoediging voor ondernemers en het creëren van 

een kmo-vriendelijke omgeving. Dit alles met als uitgangspunt verder de groei en 

ontwikkeling van kmo’s te stimuleren.  

 

Afdeling IV. Situering van het SUP-voorstel binnen het Europees 

landschap 

 

14.  De SUP is niet de eerste vennootschapsvorm die de Europese Unie introduceert in het 

nationale vennootschapsleven van de lidstaten. Aan de SUP gaan de Europese vennootschap 

(SE), het Europees economisch samenwerkingsverband (EESV) en de  Europese coöperatieve 

vennootschap (SCE) vooraf. Deze vennootschapsvormen zijn echter totaal niet afgestemd op 

de noden van een kmo en worden over het algemeen zeer weinig gebruikt. Dit komt zowel 

door de oprichtingsvoorwaarden als de regels waaraan de vennootschap tijdens het leven moet 

blijven voldoen. Zo is bijvoorbeeld voor een SCE vereist dat de stichters actief moeten zijn in 

minstens twee verschillende landen van de Europese Unie. De vennootschapsvorm die nog 

het meest gebruikt wordt van de drie, is de SE. Zo’n 1800 vennootschappen hebben de stap 

gezet.
27

 Ook dit is natuurlijk enkel voor de grotere vennootschappen weggelegd. Een 

startkapitaal van 120.000 euro is immers vereist. 

 

                                                                                                                                                         

 

kansen wereldwijd te benutten", 9 november 2011, COM(2011) 702 def., http://www.europarl.europa.eu/ 

meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0702_/com_com(2011)0702_nl.pdf. 
26

 http://www.europa-nu.nl/id/vhrtcvh0wnip/economische_crisis. 
27

 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/nl/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.3.html. 

http://www.europa-nu.nl/id/vhrtcvh0wnip/economische_crisis
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/nl/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.3.html
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15.  Een vierde vorm die de SUP moest voorafgaan was de SPE. In de Raad heeft men 

echter nooit de vereiste unanimiteit kunnen bewerkstelligen om de SPE het daglicht te laten 

zien. Vooral de vooropgestelde regelgeving rond de werknemersmedezeggenschap 

(“Mitbestimmung”) en de zetelleer bleken onoverkomelijk. Daarom heeft de Commissie 

besloten het voorstel in te trekken en met een nieuw voorstel op de proppen te komen: de 

Societas Unius Personae of ‘SUP’. 

 

16.  De financiële crisis toonde aan hoe belangrijk het is voor ondernemingen om in een 

flexibel klimaat te kunnen bewegen. Dit klimaat moet toelaten zich snel en zonder veel 

formaliteiten te kunnen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden en te kunnen 

experimenteren met financiële, organisationele of industriële ideeën.
28

  

De richtlijn over de invoering van een SUP spitst zich toe op de mogelijkheid, formaliteiten 

en gevolgen van het oprichten van een eenpersoonsvennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. Voor de SE, de EESV en de gefaalde SPE ging de Europese regelgever te 

werk via ‘eenmaking’ door verordening. Nu kiest hij voor het gebruik van een richtlijn. Dit 

betekent dat er nog steeds verschillen zullen zijn in hoe de SUP effectief wordt 

geïmplementeerd in elk nationaal rechtstelsel afzonderlijk.  

Na de mislukking van de SPE is het van belang in te zien hoe de SUP zich hiertoe verhoudt en 

waarom de slaagkansen van deze laatste hoger zouden liggen dan van zijn voorganger. Verder 

ga ik na waar mogelijke problemen, zowel door nationale als Europese elementen, de kop op 

kunnen steken bij de omzetting van de richtlijn. 

 

Afdeling V. Voordelen van een oplossing vanuit een economisch 

perspectief 

 

17.  Zoals bleek uit eerder aangehaalde studies is één van de grootste problemen voor 

kmo’s, zowel voor deze die reeds internationaal actief zijn als deze die hiertoe plannen 

hebben, de hoge kost van internationalisering. Het vennootschapsrecht is, op een paar 

Europese initiatieven na, hoofdzakelijk nationaal geregeld. Voor de oprichting van een 

vennootschap is dit niet anders. De kosten die hieruit voortvloeien zijn dan bijvoorbeeld deze 

                                                 

 

28
 THE REFLECTION GROUP, Report on the Future of EU Company Law, http://ec.europa.eu 

/internal_market/company/docs/modern/reflectiongroup_report_en.pdf, 7. 
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van het inschakelen van tussenpersonen om de oprichting te verwezenlijken. Ook de 

raadpleging van deskundigen in het nationale vennootschapsrecht om te bepalen in hoeverre 

de oprichting van zo’n dochtervennootschap wel mogelijk en gewenst is, kunnen handen vol 

geld kosten. In extremis kan het zelfs gaan om de kost van het zich fysiek verplaatsen naar het 

land van de oprichting. 

 

18.  De SUP-richtlijn stelt het wegwerken van technische hindernissen voorop, bij het 

oprichten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Dit is zowel 

voordelig op een macro niveau als een micro niveau.  

 

Op macro niveau leidt dit tot een verhoging van de welvaart op drie vlakken. In de eerste 

plaats zijn technische hindernissen op zich kostenverhogend terwijl ze niemand enige 

meerwaarde bieden. Vervolgens brengt de realisatie van een ‘level playing field’ met zich mee 

dat meer bedrijven de stap durven zetten om zich uit te breiden over de landgrenzen heen. Op 

die manier komen die bedrijven in een betere concurrentiepositie t.o.v. nationale bedrijven. 

Dit leidt tot schaalvoordelen doordat de afzetmarkt groter wordt. Dit brengt eventueel ook 

jobcreatie met zich mee. Ten derde zorgt de verhoogde concurrentie zowaar voor een 

efficiëntie –en innovatieverhoging.
29

 

 

Op micro niveau, vanuit het oogpunt van een individueel bedrijf, biedt het oprichten van 

dochterondernemingen over zijn landgrenzen heen ook vele voordelen. In de eerste plaats 

zullen kredietinstellingen sneller geneigd zijn krediet te verlenen aan een binnenlandse 

dochtervennootschap, dan aan een bijkantoor zonder rechtspersoonlijkheid van een 

buitenlandse vennootschap. In de tweede plaats zullen overheden het wenselijker vinden om 

met binnenlandse vennootschappen te contracteren waardoor een bijkantoor vaak 

overheidscontracten misloopt. Ten derde zullen binnenlandse vennootschappen eveneens 

liever zaken doen met een bedrijf dat gevestigd is in zijn eigen land. Transacties met 

buitenlandse vennootschappen brengen voor beide partijen namelijk een hoop administratieve 

kosten met zich mee. Last but not least zal een vennootschap door de rechtspersoonlijkheid 

                                                 

 

29
 Pagina 8 Study on the level of internationalisation; Impact Assessment (Comm.): Accompanying the 

document Proposal for a Directive of the European Parliament, 09 april 2014, COM(2014) 212 final, 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/swd/com_swd(2014)0124_/com_swd(2014)012

4_en.pdf, 18. 
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een dubbele taxatie vermijden. Bij een louter bijkantoor is het namelijk zo dat een bronheffing 

kan worden ingehouden, door de lidstaat in kwestie, in bepaalde situaties. 
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Hoofdstuk III. Oprichten van eenpersoonsvennootschappen met 

beperkte aansprakelijkheid in de EU 

 

Afdeling I. Vrijheid van vestiging 

 

§1.  Het Hof van Justitie 

 

19.  In Europese context denkt men bij het oprichten van dochtervennootschappen over de 

landgrenzen heen, al snel aan het principe van de vrijheid van vestiging, zoals bepaald in de 

artt. 49-55 VWEU. Dit principe heeft eveneens als finaliteit ‘het oprichten en beheren van 

ondernemingen in een andere lidstaat’. Meer bepaald om er duurzame activiteiten uit te 

oefenen, onder dezelfde voorwaarden als deze lidstaat voor zijn eigen onderdanen stelt.  

 

20.  Op heden interpreteert het Hof van Justitie de Freedom of Establishment zeer breed. 

Dat is immers nodig om een volledige eenmaking van de interne markt te kunnen 

bewerkstelligen.
30

 De rechtspraak heeft nochtans een lange weg afgelegd om tot het brede 

standpunt van de vrijheid van vestiging te komen, zoals we het vandaag kennen. Het begon in 

1988 met het Daily Mail and General Trust – arrest. Hier stelt het Hof dat een rechtspersoon 

die in een lidstaat is opgericht, uit het verdrag geen rechten ontleent om haar feitelijke leiding 

te verplaatsen naar een andere lidstaat, met behoud van rechtspersoonlijkheid in de 

vertrekstaat.
31

 Het Hof van Justitie beschouwt een vennootschap als een nationaal ontworpen 

entiteit. Dit betekent dat een vennootschap enkel bestaat door een geldige oprichting volgens 

het nationaal recht. De lidstaat van oprichting beslist soeverein over het leven en dood van de 

rechtspersoon. Zij bepaalt de aanknopingspunten waardoor een vennootschap 

rechtspersoonlijkheid krijgt, behoudt en verliest (Geschöpftheorie).
32

  Het Hof ziet het niet als 

strijdig met de vrijheid van vestiging wanneer de lidstaat van oprichting als 

bestaansvoorwaarde voor de vennootschap verplicht dat statutaire en werkelijke zetel in 

                                                 

 

30
 Art. 3, tweede lid VEU. 

31
 HvJ 27 september 1988, nr. 81/87, ECLI:EU:C:1988:456, The Queen / H. M. Treasury and Commissioners of 

Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc., Jur. 1988, (05483) 05498. 
32

 A. BARTH en A. SCHALL, “Stirbt Daily Mail langsam?”, NZG 2012, vol. 15, afl. 11, 414. 
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hetzelfde land moeten liggen.
33

 Deze verplichting is overigens in de SE-richtlijn te vinden, 

alsook in die van de SUP. 

 

21.  Een ander aspect van de vrijheid van vestiging is dat vennootschappen, opgericht 

volgens een bepaald rechtstelsel, in aanraking kunnen komen met een rechtstelsel dat andere 

regels volgt. De “vennootschapsrechten” van de onderscheiden lidstaten kunnen op sommige 

vlakken zeer grote verschillen vertonen. De vraag is dan hoe men deze gaat verzoenen. 

In de reeks arresten volgend op “Daily Mail” erkent het Hof nogmaals de verscheidenheid aan 

rechtstelsels. Ze stelt hierbij evenwel dat de lidstaten respect moeten hebben voor elkaars 

vennootschapsrecht. De lidstaten moeten vennootschappen die niet volgens hun recht zijn 

opgericht, maar wel volgens het recht van een andere lidstaat rechtsgeldig werden opgericht, 

erkennen als zij zich op hun grondgebied begeven. Ook als zij zich in die mate op hun 

grondgebied begeven, dat de werkelijke zetel de facto naar daar verplaatst wordt. Zolang de 

lidstaat van oorsprong nog oordeelt dat de vennootschap bestaat en rechtspersoonlijkheid 

heeft, mag de lidstaat waar de vennootschap zich begeeft dit niet ontkennen. Dit ongeacht of 

die buitenlandse vennootschap nu een filiaal wil openen
34

, procesbevoegdheid wil 

verkrijgen
35

 of zich wil inschrijven bij de nationale kamer van koophandel.
36

  

 

22.  Naast de verplichting voor de lidstaten om respect te hebben voor buitenlandse 

vennootschappen die zich op hun grondgebied begeven, moeten lidstaten ook respect hebben 

voor hun eigen vennootschappen, willen zij het recht op vrijheid van vestiging niet schenden. 

Onder respect valt hier te verstaan dat lidstaten hun eigen vennootschappen niet mogen 

gijzelen. Door te stellen dat vennootschappen hun rechtspersoonlijkheid verliezen -met 

liquidatie van de rechtspersoon en fiscale eindafrekening tot gevolg- indien zij hun werkelijke 

zetel grensoverschrijdend verplaatsen, zouden lidstaten een grensoverschrijdende omzetting 

                                                 

 

33
 H. DE WULF en K. MARESCEAU, “Grensoverschrijdende zetelverplaatsingen en vrijheid van vestiging voor 

vennootschappen in de EU: wat kan en wat kan nog niet na de recentste arresten van het Hof van Justitie?”, in L. 

DE BROE en M. WYCKAERT (eds.), Jura Falconis 17: Corporate Mobility in België en Europa, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, (11) 30. 
34

 HvJ 9 maart 1999, nr. C-212/97, ECLI:EU:C:1999:126, Centros Ltd. / Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Jur. 

1999, I-01459. 
35

 HvJ 5 november 2002, nr. C-208/00, ECLI:EU:C:2002:632, Überseering BV / Nordic Construction Company 

Baumanagement GmbH (NCC), Jur. 2002, I-09919. 
36

 HvJ 30 september 2003, nr. C-167/01, ECLI:EU:C:2003:512, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 

Amsterdam / Inspire Art Ltd., Jur. 2003, I-10155. 

https://biblio.ugent.be/person/801000969956
https://biblio.ugent.be/person/002000145353
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kunnen stoppen aan de denkbeeldige grenspost.
37

 Met het Cartesio-arrest maakte het Hof 

duidelijk dat dit niet de bedoeling kan zijn. Als een vennootschap een werkelijk 

grensoverschrijdende omzetting wil gaan doen, onder goedkeurend oog van de lidstaat van 

bestemming, mag de lidstaat van oorsprong dit niet tegenhouden. Het betreft hier dus een 

situatie waarbij de vennootschap na de omzetting werkelijk onder een buitenlandse 

vennootschapsvorm verdergaat en waarbij hij onderhevig wordt aan een ander toepasselijk 

recht.
38

  

 

De Vale-beslissing kopte de voorzet van de Cartesio-case vervolgens binnen. Volgens 

Cartesio kan de lidstaat van oprichting, verplaatsing van de werkelijke zetel naar een andere 

lidstaat niet belemmeren, indien dit tot gevolg heeft dat het recht van de lidstaat van ontvangst 

op de vennootschap van toepassing wordt. Tenminste indien de lidstaat van ontvangst toestaat 

dat de voor haar buitenlandse vennootschap, zich omzet in een van haar nationale 

vennootschapsvormen. In de Vale-case worden nu de spelregels uiteengezet voor die lidstaat 

van ontvangst. Wanneer kan die de grensoverschrijdende omzetting weigeren? Na nogmaals 

de Geschöpftheorie te bevestigen, nuanceert ze deze ook onmiddellijk. Lidstaten kiezen 

inderdaad, volgens hun eigen aanknopingspunten, welke vennootschappen 

rechtspersoonlijkheid krijgen onder hun nationaal recht. Deze aanknopingspunten mogen 

echter niet op zo een manier gesteld worden dat zij discriminatoir zijn. Een omzetting moet 

mogelijk zijn voor buitenlandse vennootschapsvormen indien dit ook mogelijk is voor 

binnenlandse. De omzetting gaat dan als volgt te werk. Het rechtsstelsel van de lidstaat van 

oorsprong beheerst de grensoverschrijdende omzetting van zijn “binnenlandse” vennootschap, 

tot op het moment van de omzetting. Het rechtsstelsel van de lidstaat van ontvangst neemt de 

procedure dan over, vanaf het moment van de omzetting.
39

  

                                                 

 

37
 H. DE WULF en K. MARESCEAU, “Grensoverschrijdende zetelverplaatsingen en vrijheid van vestiging voor 

vennootschappen in de EU: wat kan en wat kan nog niet na de recentste arresten van het Hof van Justitie?”, in L. 

DE BROE en M. WYCKAERT (eds.), Jura Falconis 17: Corporate Mobility in België en Europa, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, (11) 31. 
38

 HvJ 16 december 2008, nr. C-210/06, ECLI:EU:C:2008:723, “Cartesio”, Jur. 2008 I-0964, nrs. 109-113. 
39

 A. VAN HOE, “We zijn er bijna, maar nog niet helemaal: grensoverschrijdende omzetting van 

vennootschappen na Vale”, TRV 2013, afl. 6, (539) 546-548. 

https://biblio.ugent.be/person/801000969956
https://biblio.ugent.be/person/002000145353
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§2.   Nog nood aan een European Private Company (EPC)? 

 

23.  Het is dus mogelijk om vennootschappen op te richten over de landgrenzen heen. De 

rechtshandelingen die deze vennootschappen kunnen stellen over heel de Unie zijn bovendien 

zeer ruim. De vraag is dan waarom er nog een Europese besloten eenpersoonsvennootschap 

nodig is. Waarom niet gewoon een binnenlandse of buitenlandse vennootschapsvorm kiezen 

die voor de vooropgestelde onderneming het beste uitkomt en met deze vennootschap 

rechtshandelingen stellen over heel de Unie?  

 

24.  Het belangrijkste gewicht waardoor deze ballon niet opgaat, zijn de eerder besproken 

administratieve lasten bij het oprichten van een buitenlandse vennootschap. Het is zeer 

ingewikkeld om te bepalen welke buitenlandse vennootschap het beste aan de wensen van een 

ondernemer voldoet. Buitenlands recht is moeilijk in zijn geheel te vatten. Dit komt natuurlijk 

in de eerste plaats door de verschillende taal maar ook door het vreemde rechtsstelsel. Andere 

principes en beginselen gelden in een buitenlands recht. Bovendien is het niet enkel het 

vennootschapsrecht dat de ondernemer moet begrijpen, maar ook andere rechtstakken zoals 

het insolventierecht, het algemeen verbintenissenrecht en het internationaal privaatrecht. De te 

volgen zetelleer is bijvoorbeeld een belangrijk element van dit laatste. Eens de inlichtingen 

zijn verkregen over het buitenlandse recht en een ondernemer – samen met het dure 

advieskantoor- de beste vennootschapsvorm heeft gekozen, is de kous nog niet af. Nu de 

vennootschap is opgericht moet de ondernemer nog steeds administratieve formaliteiten in 

orde maken. Zaken zoals de jaarrekening neerleggen, voorafbetalingen doen, sociale 

zekerheidsvereisten naleven en de btw betalen. En dit allemaal, elk jaar opnieuw, in een 

lidstaat waarvan u misschien de taal niet machtig bent. U zult dus elk jaar terug een specialist 

moeten betalen.  

 

25.  Een buitenlandse vennootschapsvorm kiezen als kleine ondernemer is dus misschien 

niet het beste idee. Maar waarom niet een nationale vennootschap oprichten en daarmee over 

heel de Unie rechtshandelingen stellen?  

Via gewone export zal het moeilijk zijn om de buitenlandse markt te penetreren. Hoe zullen 

die buitenlandse handelspartners immers bij uw onderneming terecht komen? De 

effectenbeoordeling die de Commissie lanceerde voor de komst van het SUP-voorstel toont 

aan dat slechts 3 pct. van kmo’s ervoor kiest om online hun goederen te verkopen. Ook 
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consumenten hebben het nog steeds moeilijk met de digitale koop in het buitenland. Hoewel 

60 pct. van de bevraagde EU-inwoners geen problemen heeft met binnenlandse e-koop is er 

slechts 35 pct. bereid online te kopen bij een ‘buitenlander’. In sommige landen ligt dit 

percentage zelfs nog lager: respectievelijk 9 en 13 pct. in Duitsland en het Verenigd 

Koninkrijk.
40

  

Er zal dus hulp van buitenaf nodig zijn. Een beroep doen op een buitenlandse partner, zoals 

een agent of een verdeler is een mogelijkheid. Hierdoor zal de vennootschap echter een deel 

van de verkoopmarge mislopen. Als haar marge daardoor te klein wordt, zal zij zich 

genoodzaakt zien de tussenschakel te passeren, en rechtstreeks met klanten te contracteren. 

Als de vennootschap zich dichter bij de afnemers wil vestigen zijn er hoofdzakelijk twee 

mogelijkheden. Een bijkantoor openen of een dochtervennootschap. In beide gevallen zal de 

ondernemer btw en vennootschapsbelasting moeten betalen in het vreemde land. Het 

bijkantoor zal in de meerderheid van de gevallen namelijk als een “vaste inrichting”
41

 gezien 

worden. Dit is een voordeel, aangezien buitenlandse belastingtarieven in het algemeen 

voordeliger zijn dan de Belgische.
42

 

 

A.   Bijkantoor 

 

26.  Bijkantoren hebben voor- en nadelen tegenover dochtervennootschappen. Het is niet 

mogelijk om te stellen dat de ene beter is dan de andere in élke situatie. Het is afhankelijk van 

het perspectief van de specifieke voorgenomen onderneming, of een dochtervennootschap 

respectievelijk een bijkantoor de beste keuze zal zijn. Hetgeen wel vaststaat is dat er over het 

algemeen meer dochtervennootschappen zijn dan bijkantoren. Van de ondernemers die 

                                                 

 

40
 Impact Assessment (Comm.): Accompanying the document Proposal for a Directive of the European 

Parliament, 09 april 2014, COM(2014) 212 final, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs 

/2014_2019/documents/swd/com_swd(2014)0124_/com_swd(2014)0124_en.pdf, 13. 
41

 Dit kan een personele (wanneer een werknemer via machtiging in het buitenland namens de Belgische 

onderneming contracten onderhandelt en ondertekent), diensten (wanneer personeelsleden in het buitenland 

diensten verrichten gedurende een minimaal een bepaalde duur) of materiële (wanneer een vaste plaats 

permanent ter beschikking is van de Belgische onderneming en wordt gebruikt voor haar commerciële 

activiteiten) vaste inrichting zijn. (VBO, BDO en ING, Internationaal zakendoen: Praktische leidraad bij een 

duurzame strategie, 02 oktober 2014, http://vbo-feb.be/Global/Publicaties/Gratis%20downloads/Brochure_ 

Internationaal_Zakendoen_NL_low_res_1022.pdf, 34.) 
42

 Zo is de belastingdruk in Nederland 25 pct., in Luxemburg 29 pct., in de meeste Oost-Europese landen rond de 

20 pct. en in Ierland 12,5 pct. (OESO, statistiek: vennootschapsbelasting belastingtarief, 2015, 

http://stats.oecd.org//Index.aspx?QueryId=58204). 
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investeren in het buitenland, doet 42 pct. dit via een dochtervennootschap en slechts 16 pct. 

via een bijkantoor.
43

 

Hierna worden de kenmerken besproken voor beide opties, waarbij ‘het gebrek aan 

rechtspersoonlijkheid’ de ene keer als voordelig en de andere keer als nadelig wordt 

bekeken.
44

 Op het eerste zicht is het belangrijkste voordeel van een bijkantoor dat dit minder 

formalistisch is. Een diepere ontleding zal echter aantonen dat dit niet het geval is. Verder zijn 

de voordelen enerzijds de nationale of Europese stempel en anderzijds eenheid van vermogen 

bij winst en lichte verliezen. De tegenhanger daarvan is de doorwerking van schadeclaims en 

grote verliezen. Het grootste nadeel van een bijkantoor is evenwel de strenge 

openbaarmakingsverplichtingen. 

 

1. Voordelen 

 

a. Fiscaliteit 

 

27.  Het belangrijkste voordeel van een buitenlands bijkantoor is het fiscaal aspect. Het zal 

moeilijk zijn om iemand te vinden, die bij de gedachte aan België, het woord 

‘belastingparadijs’ in de mond neemt. Als een bedrijf haar winst elders kan laten belasten zal 

zij dit dus met veel plezier doen. Zoals reeds aangehaald zal een bijkantoor vaak gezien 

worden als een ‘vaste inrichting’. Dit heeft als gevolg dat de winst die een bijkantoor maakt, 

belast wordt door het land waar dit bijkantoor gevestigd is.  

Let wel op, dit is niet altijd voordelig: In geval van bijkantoren in landen waarmee België 

géén ‘verdrag tot het vermijden van dubbele belasting’ heeft gesloten, betekent dit dat er 

dubbele belasting zal zijn. Aangezien het bijkantoor in het verlengde van de vennootschap 

leeft, is er namelijk geen onderscheiden vermogen. Winst die in het buitenland werd gemaakt 

maakt zal, na de buitenlandse belastingheffing, rechtstreeks deel uitmaken van het financieel 

resultaat van de vennootschap. De Belgische fiscus belast die winst dan nog eens in zijn 

geheel, bij gebrek aan zo’n verdrag. Dit zou dus niet interessant zijn.  

                                                 

 

43
 Pagina’s 21-22 Study on the level of internationalisation. 

44
 De volgende tekst was een belangrijke bron van informatie bij het schrijven van dit stuk: FLANDERS 

INVESTMENT & TRADE, An Investment Guide to Establishing a Business in Flanders,  2006, 

http://www.flanderstrade.com/site/vlevBeheer.nsf/0/1C92144291D35CF5C12572D70050EA71/$File/ 

Investment%20Guide%20to%20Establishing%20a%20Business%20in%20Flanders.pdf, 1-9. 
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Dankzij de talrijke “verdragen tot het vermijden van dubbele belasting” die België heeft 

gesloten, wordt dit het nochtans wel.
45

 Als het bijkantoor winst maakt zal er, na de 

buitenlandse belastingheffing, door de Belgische fiscus geen belasting meer geheven worden 

op deel van het resultaat van de moedervennootschap, dat overeenstemt met het resultaat van 

die buitenlandse inrichting. De Belgische moedervennootschap laat hiermee dus de facto een 

deel van haar winst belasten aan een voordeliger tarief. 

 

28.  De eenheid van vermogen heeft nog een effect in de omgekeerde zin. Indien het 

bijkantoor opstartverliezen maakt zullen deze deel uitmaken van het resultaat van de 

vennootschap. De in het buitenlands bijkantoor gemaakte verliezen zijn dan bijvoorbeeld de 

kosten van interieur of machines, die niet opwegen tegen de in het boekjaar verwezenlijkte 

opbrengsten. Waar dit op het eerste zicht misschien paradoxaal lijkt, zijn verliezen zeer 

interessant voor een vennootschap.
46

 Althans indien deze slechts tijdelijk zijn zoals 

opstartverliezen, en relatief snel kunnen gecompenseerd worden met winsten van de nationale 

units van de vennootschap. Verliezen van het buitenlands bijkantoor doen het belastbaar 

resultaat van de Belgische vennootschap immers dalen aangezien deze laatste die kan 

aftrekken van zijn opbrengsten.
47

  

 

Dit voordeel moet wel enigszins genuanceerd worden. In het buitenland zal er veelal eveneens 

een manier van verliescompensatie zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval in een carry-forward 

systeem. Indien het buitenlands bijkantoor later terug winst maakt zullen de verliezen van de 

vorige jaren de winsten in het buitenland compenseren. De buitenlandse belastingdienst houdt 

immers geen rekening met het feit dat er in het land van de moedervennootschap eveneens 

een verliescompensatie gebeurt. Hierdoor worden de verliezen tweemaal afgetrokken. De 

eerste keer in België, op het moment dat ze in het buitenlands bijkantoor worden geleden. De 

                                                 

 

45
 Lijst overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting is te consulteren op: http://ccff02.minfin.fgov 

.be/KMWeb/document.do?method=view&id=f27d0741-fadb-4d00-a0a4-da516833769b#findHighlighted 
46

 Althans voor een Belgische vennootschap. In Nederland bijvoorbeeld werd het systeem van de 

overdraagbaarheid van voorgaande verliezen afgeschaft in 2012. Daar worden de resultaten van het bijkantoor 

uitgesloten van het resultaat van de onderneming, zowel wat de winsten als de verliezen betreft. (Weglating van 

art 15e en 15f  uit de Nederlandse wet op de vennootschapsbelasting van 1969. 
47

 Art. 207, 1
e
 lid WIB juncto art 75 KB/WIB regelt de volgorde van aftrek. Een in een buitenlandse inrichting 

geleden verlies wordt eerst afgetrokken van de winst in andere inrichtingen waarvan de winst bij verdrag werd 

vrijgesteld, dan van de winst van de landen waar er geen dubbelbelastingverdrag in voege is en dan van de 

Belgische winst. 
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tweede keer in het buitenland in het jaar dat het bijkantoor winst maakt. In dit geval zou er 

een dubbele verliesverwerking optreden, wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn.  

Wat betreft de landen waarmee België een ‘verdrag tot vermijding van dubbele belasting’ 

heeft gesloten is daarom een regeling uitgewerkt in artikel 206 van het WIB, de zogenaamde 

clawback of recapture.
48

 Dit werkt als volgt: indien voorheen van de Belgische winst 

afgetrokken verliezen in een gegeven jaar ook in het buitenland worden verwerkt, worden die 

verliezen toegevoegd aan het Belgisch belastbaar resultaat van dat tijdperk. Het Belgisch 

belastbaar resultaat zal dus stijgen op het moment dat het buitenlands belastingstelsel die 

verliezen ook nog eens gebruikt. Het resultaat van die operatie, is dat het verlies dan enkel in 

de buitenlandse belastingen is verwerkt.  

 

Zelfs met deze nuance komt dit bij lichte opstartverliezen dicht bij een win-win situatie, 

althans voor zover verliezen maken ‘winnen’ kan zijn. Indien het bijkantoor flopt is er een 

mogelijkheid geweest om die verliezen definitief af te trekken van de Belgische winst. De 

investering gaat dan slechts voor 64% verloren.
49

 Indien het bijkantoor later winst maakt en er 

in het buitenland verliescompensatie gebeurt, waardoor de voorheen afgetrokken verliezen 

aan het Belgisch resultaat worden toegevoegd, is er in feite tijdelijk gratis krediet verleend 

door de fiscus. Dit alles in tegenstelling tot een buitenlandse dochtervennootschap, waar de 

investeringen volledig verloren gaan bij diens ondergang. 

 

b. Minder formalisme 

 

29.  Als tweede voordeel van een bijkantoor, naast het fiscaal aspect, wordt vaak de 

weinige formaliteiten genoemd die de ondernemers moeten vervullen bij de instaatstelling. 

Het bijkantoor leeft namelijk onder de vleugels van de “moedervennootschap”.
50

 Als we dit 

even in een Belgisch kader plaatsen, waarbij een buitenlandse vennootschap een Belgisch 

bijkantoor wil oprichten, lijkt dat op het eerste zicht inderdaad zo. Aangezien er geen nieuwe 

entiteit in het rechtsverkeer gebracht wordt, is er geen verplichting tot minimumkapitaal noch 

financieel plan, noch een -door de notaris te verlijden- oprichtingsakte. Evenmin is er nood 

                                                 

 

48
 Art. 206, §1, 2

e
 lid WIB. 

49
 Aangezien België een aanslagvoet van 33 + 3 pct. hanteert. 

50
 Gemakshalve gebruik ik hier de term moedervennootschap. Juridisch is dit natuurlijk niet correct aangezien 

het bijkantoor en de vennootschap één en dezelfde persoon zijn.  
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aan een raad van bestuur en algemene vergadering, met als gevolg dat er ook minder 

formaliteiten zijn tijdens het jaar, zoals oproepingsbrieven, alarmbelprocedures, etc.  

Het is nochtans niet zo dat er helemaal geen administratieve verplichtingen zijn als een 

buitenlandse vennootschap een Belgisch bijkantoor wil openen, integendeel zelfs. De 

administratie bij het openen van een bijkantoor kan omvangrijker zijn dan bij een 

dochtervennootschap. Dit behandel ik hierna. 

 

2. Nadelen 

 

a. Disclosure 

 

30.  Hierboven werden een aantal formaliteiten besproken waaraan een buitenlandse 

vennootschap kan voorbijgaan indien zij ervoor opteert om een Belgisch bijkantoor te openen, 

in plaats van een Belgische dochtervennootschap. Dit zijn inderdaad belangrijke en 

tijdrovende vormelijkheden die verdwijnen. Daarbij moet een ondernemer zich evenwel 

afvragen of de lusten opwegen tegen de lasten. Het is namelijk niet zo dat een bijkantoor 

openen procedure-loos verloopt. De strikte openbaarmakingsverplichtingen volgend uit de 

Elfde Richtlijn zijn misschien wel dé reden waarom er nog steeds meer 

dochtervennootschappen zijn dan bijkantoren.  

 

31.  De Elfde Richtlijn had een dubbel doel: faciliteren en beschermen. Door uniforme 

openbaarmakingsverplichtingen is het secundaire vestigingsrecht gemakkelijker uit te 

oefenen. Door dezelfde vereisten zorgt zij er tegelijkertijd ook voor dat aandeelhouders en 

derden, die via het bijkantoor met de vennootschap contracteren, beter geïnformeerd worden. 

Het resultaat daarvan is dat ze op die vlakken een gelijkschakeling creëert, zowel wanneer een 

vennootschap via dochtervennootschap in het buitenland handelt als via bijkantoor. Beide 

vormen dienen voor de vennootschap immers vaak dezelfde doeleinden.
51

  

 

                                                 

 

51
 H. DE WULF, “Openbaarmakingsverplichtingen voor buitenlandse vennootschappen met Belgisch 

bijkantoor”, in H. BRAECKMANS en E. WYMEERSCH (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 1995, 

Antwerpen, Maklu, 265-266. 
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32.  Voor het openen van een bijkantoor in België is de regeling als volgt.
52

 De eerste 

formaliteiten vallen in het land waar de vennootschap officieel gevestigd is. Daar moet het 

bestuursorgaan een formele beslissing nemen over het openen van het bijkantoor, hetgeen zij 

vastlegt in een ondertekend proces verbaal. Dit behelst zaken zoals het adres en de activiteiten 

van het bijhuis alsook de personen gerechtigd om het bijkantoor te vertegenwoordigen.
53

 

Gezien tussen de lidstaten van de Unie de ‘Brussel I – verordening’ geldt, is het voor hen niet 

meer nodig om een apostille
54

 op het document te laten aanbrengen om het te laten erkennen 

in België.
55

 Evenmin is een apostille vereist voor de andere zaken die neergelegd moeten 

worden. Dit zijn de oprichtingsakte, samen met de statuten en een origineel uittreksel van de 

inschrijving bij de plaatselijke autoriteit, die het effectief bestaan van de vennootschap 

bevestigt. Dit laatste is bijvoorbeeld een uittreksel uit het register van de plaatselijke 

rechtbank van koophandel. De wederzijdse erkenning van akten tussen de lidstaten geldt 

evenwel enkel voor authentieke akten. Hierdoor is toch nog een bezoek aan de plaatselijke 

notaris vereist. Dit brengt vanzelfsprekend kosten met zich mee. 

 

33.  De tweede soort formaliteiten betreffen de taal van die documenten. Indien zij een 

andere taal hanteren dan het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel waarin de 

                                                 

 

52
 Om de formaliteiten te kunnen opleggen aan de vestiging, moet zij juridisch onder het toepassingsgebied van 

het begrip ‘bijkantoor’ vallen. DE WULF geeft de volgende omschrijving: “Een duurzame (in de zin van niet 

discontinue) aanwezigheid van mensen en middelen op Belgisch grondgebied (een vestiging dus) van waaruit 

activiteiten ontwikkeld worden die van dicht of ver te maken hebben met het doel van de vennootschap en voor 

zover, volgens de Belgische cassatierechtspraak, er minstens één vertegenwoordiger aanwezig is die de 

vennootschap kan verbinden, door rechtshandelingen voor haar rekening tegenover het publiek te stellen, ook al 

is diens vertegenwoordigingsbevoegd zeer beperkt” (H. DE WULF en L. VAN DEN STEEN, “Enkele IPR-

problemen uit het economisch recht: het mogelijke conflict tussen lex concursus en lex societatis, de effecten op 

rekening, en Europees getinte class actions in de VS”, Working Paper Series 2009-06,  oktober 2009, 

http://www.law.ugent.be/fli/wps/pdf/WP2009-06.pdf, 16-17; Voor een verdere ontleding van dit begrip, zie: H. 

DE WULF, “Artikel 81-83 W. Venn.”, in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH, (eds.), 

Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer,  

Kluwer, Antwerpen, losbl., z.p.  
53

 Voor de volledige inhoud van het pv zie artt. 81 en 82 W. Venn. voor respectievelijk Europese en niet-

Europese vennootschappen. 
54

 Bij landen die lid zijn van het Verdrag van den Haag van 5 oktober 1961 is slechts één apostille nodig, in 

België is die te verkrijgen bij de dienst ‘Legalisatie’ van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Bij 

landen die geen lid zijn is een legalisatie nodig. Dit betekent kort door de bocht: een aaneenschakeling van 

stempels, telkens door de hogere overheid.  
55

 Art. 61 Verord.EP en de Raad nr. 1215/2012, 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 

erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Pb.L. 20 december 2012, afl. 

351, 18. 

http://www.law.ugent.be/fli/wps/pdf/WP2009-06.pdf
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vennootschap het bijkantoor wil vestigen, moeten deze vertaald worden naar de 

desbetreffende taal door een beëdigd vertaler, gezien het om authentieke akten gaat.
56

  

 

34.  De vennootschap moet de stukken vervolgens neerleggen op de griffie van de 

rechtbank van koophandel van voormeld rechtsgebied.
57

 Deze zal de publicatie van het pv 

verzorgen. Daarna moet de vennootschap nog langsgaan bij een ondernemingsloket, dat de 

inschrijving bij de kruispuntbank ondernemingen, BTW-registratie, en registratie bij de 

belastingen in orde brengt. De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de 

vennootschap betreffende het laatst afgesloten boekjaar moet dan weer neergelegd worden bij 

de Nationale Bank van België.
58

 Het is toegelaten de jaarrekeningen af te leveren in de vorm 

waarin deze rekeningen werden opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt volgens het 

recht van het thuisland. Er duiken ook hier nochtans verborgen kosten op aangezien deze 

documenten eveneens vertaald moeten worden. Een beëdigd vertaler is hiervoor aanbevolen, 

maar niet verplicht.
59

 

 

35.  Na de oprichting van het bijkantoor heeft de Elfde Richtlijn ook nog voor bijkomende 

formaliteiten gezorgd. Deze hebben enerzijds betrekking op de jaarrekening en anderzijds op 

wijzigingen betreffende de structuur of het bestaan van de vennootschap en haar bijkantoor. 

Wat betreft dat laatste stelt artikel 83 W. Venn. de openbaarmaking verplicht, binnen de 30 

dagen, van wijzigingen aan de inhoud van de reeds neergelegde stukken, van gegevens 

omtrent ontbinding/faillissement van de vennootschap en van de eventuele beslissing tot 

sluiting van het bijkantoor.
60

  

 

Met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap 

waaronder het bijkantoor valt, is er een jaarlijkse openbaarmakingsplicht. Meer bepaald 

binnen een maand volgend op de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na 

datum van afsluiting boekjaar. Bij de jaarrekening wordt, wat betreft het arbeidsbestand van 

                                                 

 

56
 Art. 85 W. Venn. 

57
 Art. 81-82 W. Venn. 

58
 Art. 84, §1, 1

e
 lid. W. Venn. 

59
 NATIONALE BANK VAN BELGIË, Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de 

geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen, https://www.nbb.be/doc/ba/filing/ 

foreigncompany/t_foreign_enterpr_n_v201207.pdf, 3, nr. 1.7. 
60

 Art. 83, °1 W. Venn. 
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alle Belgische bijkantoren als geheel, een sociale balans toegevoegd.
61

 De openbaarmaking 

gebeurt op de plaats en wijze zoals hierboven beschreven. Al deze verplichtingen na de 

oprichting van het bijkantoor moeten opnieuw in de ‘juiste’ taal gebeuren.  

 

36.  Dat is nog niet alles. Een bijkantoor is een onderneming in de zin van het deel van het 

Wetboek economisch recht dat handelt over de boekhoudkundige verplichtingen. Dit betekent 

ten eerste dat bijkantoren een aparte boekhouding moeten voeren. Indien ze meerdere 

Belgische bijkantoren hebben worden deze als één onderneming beschouwd. De boeken, 

rekeningen en verantwoordingsstukken betreffende die bijkantoren moeten in België bewaard 

blijven.
62

 Het voldoen aan deze voorwaarde zorgt opnieuw voor extra kosten. Er moeten nu 

immers twee boekhoudingen gevoerd worden: één in -en volgens de regels van- het thuisland 

voor de volledige vennootschap, die ze dan in België ook moet neerleggen en één voor het 

Belgische bijkantoor op zich, volgens de Belgische boekhoudregels.  

 

Een ‘onderneming’ zijn in de hierboven beschreven zin betekent eveneens dat zij een 

specifieke jaarrekening moet neerleggen voor alle bijkantoren die zij in België heeft. Deze zal 

als basis dienen voor haar BTW-aangifte.
63

 Wat dit laatste betreft wordt zij hier echter van 

ontlast indien de bijkantoren geen eigen opbrengsten hebben door verkoop van goederen, 

dienstverlening aan derden, door geleverde goederen of door verleende diensten aan de 

buitenlandse onderneming waarvan zij afhangen en waarvan de werkingskosten volledig door 

de laatstgenoemde worden gedragen.
64

 

 

b. Doorwerking van financiële tegenslagen 

 

37.  Aangezien de moedervennootschap en het bijkantoor één en dezelfde juridische 

entiteit zijn, zal schade die veroorzaakt wordt door het bijkantoor leiden tot een schadeclaim 

tegen het vermogen van de volledige vennootschap. Hetzelfde geldt indien de verliezen van 

                                                 

 

61
 Art. 18 KB 4 augustus 1996 betreffende de sociale balans, BS 30 augustus 1996, 23039. 

62
 Art. I.5, 2

e
 lid juncto art. III. 82 e.v. WER 

63
 Art. III.90 WER 

64
 Art. III.90, §2, 4

e
 lid, °5 WER; H. DE WULF en L. VAN DEN STEEN, “Enkele IPR-problemen uit het 

economisch recht: het mogelijke conflict tussen lex concursus en lex societatis, de effecten op rekening, en 

Europees getinte class actions in de VS”, Working Paper Series 2009-06,  oktober 2009, 

http://www.law.ugent.be/fli/wps/pdf/WP2009-06.pdf, 16-17. 

http://www.law.ugent.be/fli/wps/pdf/WP2009-06.pdf
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het bijkantoor niet tijdelijk zijn maar zich beginnen opstapelen. Dit kan de volledige 

vennootschap op de helling zetten. Als de ondernemer weet dat de handelingen die hij in het 

buitenland wil stellen zware risico’s inhouden, kiest hij dus sowieso beter voor een 

dochtervennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

 

B. Dochtervennootschap 

 

38.  Bij de bespreking van een (éénpersoons)dochtervennootschap, is het nuttig eens stil te 

staan bij welke entiteiten hier voornamelijk gebruik van maken.  

 

Een dochtervennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt voornamelijk opgericht door 

rechtsfiguren die op dat moment hun gehele vermogen blootstellen voor eventuele 

schuldvorderingen. Meer bepaald zijn dit natuurlijke personen en vennootschappen met 

onbeperkte aansprakelijkheid. Het voordeel van zo’n vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid zit namelijk net in het feit dat schuldeisers van de vennootschap slechts 

aanspraak kunnen maken ten belope van het kapitaal van de vennootschap. Meer dan hun 

inbreng kunnen de vennoten dus niet verliezen. Hierdoor durven zij meer risico’s te nemen 

hetgeen, dankzij de remmen die corporate governance op uitspattingen plaatst, goed is voor de 

economie.  

 

Een eenpersoonsvennootschap is enerzijds nuttig voor ondernemers die zelf een onderneming 

willen uitbaten en bovendien het kapitaal hebben om dit te doen, en anderzijds voor 

vennootschappen die een dochtervennootschap willen oprichten. De SUP-richtlijn staat open 

voor beide.  

 

39.  Ik zal minder diep ingaan op de voor- en nadelen van een dochtervennootschap, 

aangezien dit vaak gewoon het tegenovergestelde is van wat bij het bijkantoor werd 

besproken. Zo zijn er enkel formaliteiten te vervullen in het buitenland, aangezien het voor 

dat land een nationale vennootschapsvorm betreft. Er is een rechtspersoon in het thuisland en 

er wordt een rechtspersoon opgericht volgens het recht van het buitenland. Voorts is hier geen 

sprake meer van een gemeenschappelijk vermogen. Winst of verlies in hoofde van de dochter 

zal bijgevolg niet rechtstreeks deel uitmaken van het vermogen van de moedervennootschap. 

De enige reden waarom er sprake is van een ‘moeder-dochter verhouding’, is omdat de 
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moeder alle aandelen van de dochter in handen heeft. Daardoor heeft zij alle inspraak op wie 

er als zaakvoerder benoemd wordt en heeft zij dus feitelijk de macht over de 

dochtervennootschap. 

  

Op twee zaken zal ik echter wel ingaan. Dat is het voordeel van de nationale stempel en de 

DBI-aftrek. Bij deze laatste is het absoluut niet de bedoeling mij diep in fiscale wateren te 

begeven. Dit zou het onderwerp van deze masterproef te buiten gaan. Bovendien kan 

informatie hierover beter gezocht worden in elk basiswerk over vennootschapsbelasting. De 

DBI-aftrek is echter een zeer belangrijk systeem dat bovendien over heel de Unie wordt 

toegepast. Het is een niet te missen nuance bij het verschil tussen een bijkantoor en een 

dochtervennootschap. Bovendien zal het ook bij de SUP van belang blijven. Daarom is een 

korte bespreking hiervan toch op zijn plaats.  

 

1. DBI-aftrek 

 

40.  Zoals reeds vermeld zijn de moeder- en dochtervennootschap twee onderscheiden 

rechtspersonen waardoor de winst van de dochter niet automatisch tot deze van de moeder 

behoort. Meestal is het nochtans de bedoeling dat de winst naar de moedervennootschap zou 

doorvloeien. De dochtervennootschap is namelijk volledig in handen van de 

moedervennootschap en de moedervennootschap is in handen van haar aandeelhouders. Deze 

aandeelhouders willen een return on imput zien. De dochter zal dus noodgedwongen, via 

dividenden, haar winst moeten doorsluizen naar de moeder, om deze dan opnieuw via 

dividenden uit te keren aan haar echte aandeelhouders.
65

 Het probleem is dat de Belgische 

fiscus bij vennootschappen ervan uitgaat dat alle inkomsten die zij krijgen beroepsinkomsten 

zijn, en dus belastbaar zijn in hun ondernemingsresultaat.
66

 Op deze manier worden winsten 

volledig wegbelast vooraleer ze ooit bij de eindbegunstigde komen.  

                                                 

 

65
 In werkelijkheid bestaan er natuurlijk nog veel andere technieken om winsten te doen circuleren door 

vennootschapsgroepen zoals: oneigenlijke leningen waarmee winst via interesten wordt doorgegeven, verkoop 

tegen een te lage prijs aan de moeder, verkoop tegen een te hoge prijs aan de dochter, etc. Ook hier worden alle 

gaatjes evenwel langzaam aan gedicht. In België gebeurt dit onder andere door artikel 26, 54, 55, 57, 18, 4°  en 

185, §2 WIB. Bij alle OESO landen geldt bovendien het arms length principle inzake transfer pricing. 
66

 Dit volgt uit art. 37 juncto 183 WIB. Alle inkomsten die een vennootschap verkrijgt uit beroepsgoederen zijn 

beroepsinkomsten. Aangezien een vennootschap enkel beroepsgoederen kan bezitten, zijn al haar inkomsten 

beroepsinkomsten (Cass. 28 januari 1982, R.W. 1982-83, 1451). 
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De vennootschapsgroep zal eerst de winst bij de buitenlandse dochter belast zien worden. Als 

zij 100 euro winst had gemaakt gaat daar –als we gemakshalve hetzelfde tarief hanteren als in 

België- 34 euro af. 66 Euro gaat naar de moedervennootschap in België. Dit wordt daar 

opgenomen in het fiscaal resultaat waardoor er opnieuw 34 pct. af gaat. Er blijft nu nog 

slechts ongeveer 43 euro over. Dit gaat daarna nog naar de aandeelhouders. Als dit natuurlijke 

personen zijn houden ze na de roerende voorheffing uiteindelijk rond de 32 euro over. Als de 

aandeelhouders vennootschappen zijn, moeten ze het met nog minder stellen, namelijk 29 

euro aangezien de 43 euro terug volledig belast wordt in hun fiscaal resultaat. 

 

41.  Als dit realiteit zou zijn zou niemand nog geld willen investeren in vennootschappen, 

aangezien ze er niets uit halen. Bovendien zouden groepsstructuren veel van hun 

aantrekkelijkheid verliezen. De moeder-dochter richtlijn verhelpt hieraan.
67

 Dividenden die 

doorgegeven worden in groepsverband
68

 worden slechts ten belope van 5 pct. belast. De reden 

dat de richtlijn toelaat dat de lidstaten toch nog 5 pct. kunnen belasten, is dat dit zich meestal 

vertaald in zogenaamde werkingskosten voor het houden van de aandelen. Die 

werkingskosten zijn eveneens aftrekbaar waardoor dividenden in feite belastingvrij door de 

groep kunnen circuleren.  

 

2. Commercieel voordeel 

 

42.  Het volgende voordeel van een dochtervennootschap kan het gemakkelijkst geschetst 

worden met een simpel voorbeeld. Stel: u heeft een vennootschap met als activiteit het 

bouwen van huizen. U zoekt een nieuwe leverancier van bouwstenen om op lange termijn 

mee samen te werken. U heeft de keuze tussen twee vennootschappen. Ze bieden u beide 

hetzelfde product aan, tegen dezelfde voorwaarden. De ene is een binnenlandse BVBA, 

terwijl de andere het bijkantoor van een Engelse Limited is. Welke kiest u? 

Het zal vaak in het voordeel spelen van ondernemers als zij zich onder een nationale 

vennootschapsvorm kunnen manifesteren in een lidstaat i.t.t. een buitenlandse. Bovendien 

                                                 

 

67
 Art. 4 en 5 Richtl.Raad nr. 90/435/EEG,  23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor 

moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende Lid-Staten, Pb.L. 20 augustus 1990, 0006 (In 

België omgezet in artt. 202-205 WIB). 
68

 De verkrijgende vennootschap moet een minimumdeelneming van 10 pct. bezitten of van minimum 2.500.000 

euro (art. 202, §2, 1
e
 lid, 1° WIB). 
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zullen zij als nationale vennootschap ook gemakkelijker toegang krijgen tot vergunningen en 

subsidies. Dit werd reeds eerder behandeld. 

 

C.  Societas Unius Personae (SUP) 

 

43.  Vervolgens moet de SUP gekaderd worden in dit verhaal. De SUP heeft de vorm van 

een (éénpersoons)dochtervennootschap. Alle zaken die hierboven over die rechtsfiguur 

beschreven werden zijn dus ook op haar toepasselijk.  

 

44.  In het kader van de taxatie moet evenwel een negatief kantje aan de SUP worden 

uitgelicht. Het SUP voorstel spreekt nergens over de wijze van taxatie van de SUP. Dit zal 

ertoe leiden dat SUP’s op 28 verschillende manieren getaxeerd zullen worden. In sommige 

lidstaten zou de SUP transparant getaxeerd kunnen worden in hoofde van de aandeelhouder, 

terwijl anderen de SUP als rechtspersoon zullen belasten. Dit kan leiden tot dubbele taxatie-

problemen en zelfs tot de exploitatie van deze loophole in hoofde van fiscaal consultants.
69

 

Aangezien de light vehicle competition, waar de SUP eigenlijk de catharsis van zou moeten 

betekenen, in hoofdzaak gericht is op de taxatie, zou enige sturing van de Europese regelgever 

hier toch wel op zijn plaats zijn. 

 

45.  Afgezien van de fiscaliteit heeft de SUP een bijkomend voordeel tegenover wat 

hierboven reeds besproken werd rond dochtervennootschappen. Meer bepaald betreffende de 

commercialiteit: door de gemeenschappelijke naam is het mogelijk om in elke lidstaat als 

local, als een betrouwbare zakenpartner, gezien te worden. Ondernemers moeten daarvoor 

niet meer in elke lidstaat een SUP oprichten. Door enkele SUP’s op te richten op strategische 

plaatsen binnen de Unie kan het terrein van de vennootschapsgroep zeer snel zeer breed 

worden. Die SUP’s kunnen door de brede interpretatie van de vrijheid van vestiging immers 

gemakkelijk handelen in de omringende lidstaten, eventueel via bijkantoren. Er is evenwel 

één iets dat de commercialiteit nog afremt: het Tweede Werkdocument verplicht 

vennootschappen om een vermelding toe te voegen aan haar vennootschapsnaam, waaruit 
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 S. TER BRAKE en T. VAN DUUREN, “The Societas UNIUS Personae: A Welcome European Vehicle”, 

European Company Law 2015, vol. 12, afl. 6, (270) 276. 
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afgeleid kan worden dat zij in een bepaalde lidstaat ingeschreven is.
70

 Hoewel dit logisch is, 

gezien de SUP in hoofdzaak een nationale vennootschapsvorm is, is dit toch 

betreurenswaardig voor de uniformiteit. 

 

Afdeling II.  Evolutie van de eenpersoonsvennootschap 

 

§1. Ontstaan van de eenpersoonsvennootschap 

 

46.  Met de wet van 14 juli 1987
71

 werd de eenpersoonsvennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid (EBVBA) in ons recht een feit.
72

 De modaliteiten daarvan werden later 

aangepast aan de Twaalfde Richtlijn.
73

 Deze laatste liet elke lidstaat een 

eenpersoonsvennootschapsvorm in zijn nationaal recht inbouwen. Verdere wijzigingen aan 

deze richtlijn werden uiteindelijk gecoördineerd in een richtlijn van het Europees Parlement 

en de Raad van 16 september 2009.
74

  

De vierde overweging van laatstgenoemde stelde dat er een rechtsinstrument nodig was dat 

over de gehele gemeenschap de mogelijkheid zou bieden om éénhoofdig een vennootschap op 

te richten. Deze oprichter moest daarenboven kunnen genieten van een 

aansprakelijkheidsbeperking, zodat hij niet zijn volledige privévermogen blootstelde voor 

aanspraken van schuldeisers.
75

   

 

47.  De richtlijn eenpersoonsvennootschappen van 2009 liet nog steeds uitzonderingen toe 

in de vorm van sancties of bijzondere bepalingen. Meer bepaald voor het geval een natuurlijke 

persoon de enige vennoot van verschillende vennootschappen was of wanneer een 

                                                 

 

70
 Art. 7.3 van het Tweede Werkdocument. 

71
 Wet van 14 juli 1987 betreffende de eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, BS 30 

juli1987, 11461. 
72

 Art. 211 W. Venn. e.v. 
73

 Twaalfde richtlijn van de Raad nr. 89/667/EEG, 12 december 1989 inzake het vennootschapsrecht betreffende 

eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, Pb.L. 30 december 1989, afl. 395, 40–42. (Hierna: 

‘Richtlijn eenpersoonsvennootschappen 1989’). 
74

 Richtl.EP en de Raad nr. 2009/102/EG , 16 september 2009 inzake het vennootschapsrecht betreffende 

eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, Pb.L. 1 november 2009, afl. 258, 20–25. (Hierna 

‘Richtlijn eenpersoonsvennootschappen 2009’). 
75

Artikel 2.2 juncto Overweging 4 van de Richtlijn eenpersoonsvennootschappen 2009. 



30 

 

rechtspersoon de enige vennoot van een vennootschap was.
76

 België heeft van deze 

mogelijkheid gebruik gemaakt met artikel 212 W. Venn. Dit artikel ontmoedigt een 

natuurlijke persoon om een tweede EBVBA op te richten. Indien hij dit toch zou doen wordt 

hij geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van die tweede besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan 

hij nadien de enige vennoot zou worden.
77

 Hetzelfde geldt voor iedere latere EBVBA die hij 

na zijn tweede zou oprichten. 

Voor een oprichter-rechtspersoon geldt de regel dat hij in elk geval hoofdelijk aansprakelijk is 

voor de verbintenissen die de EBVBA aangaat.
78

 Voor hen zal dat nochtans minder 

problemen vormen aangezien zij beroep kunnen doen op hun eigen 

aansprakelijkheidsbeperking. Dit laatste geldt natuurlijk enkel indien de oprichter-

rechtspersoon de vorm heeft aangenomen van een vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. Zelfs indien dit het geval is, is de hoofdelijke aansprakelijkheid evenwel 

niet nutteloos. Schuldeisers van de EBVBA hebben twee vermogens om hun aanspraken op te 

verhalen. 

 

§2.  De Starters-BVBA als Belgische vertegenwoordiger in de light 

vehicle competition? 

 

48.  Met de vernieuwingen in het vennootschapsrecht van onze buurlanden en de 

ontwikkelingen in de noden van ondernemers, kwam de Belgische wetgever tot de constatatie 

dat zijn vennootschapsrecht achterop hinkte. Ondanks het feit dat er op dat moment acht 

verschillende vennootschapsvormen waren om uit te kiezen
79

, was er eigenlijk geen enkele 

die afgestemd was op de beginnende ondernemer. Met de komst van de EBVBA was de 

mogelijkheid er gekomen om het privévermogen af te scheiden van het beroepsvermogen. Dit 

nam niet weg dat de ondernemer nog steeds 18550 euro geplaatst kapitaal moest hebben als 
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 Overweging 5 Richtlijn eenpersoonsvennootschappen. 

77
 Een uitzondering werd gemaakt voor het geval de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan. 

78
 Art. 213, §2, 1

e
 lid W. Venn. 

79
 De naamloze vennootschap (NV), besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), 

vennootschap onder firma (VOF), maatschap, stille vennootschap, tijdelijke vennootschap, gewone 

commanditaire venootschap (Comm. V.) en commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. V.A.), 

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) en coöperatieve vennootschap op aandelen 

(CVOA). 
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beroepsvermogen
80

, waarbij hij in het geval van de EBVBA maar liefst 12400 euro 

onmiddellijk moest volstorten bij de oprichting.
81

  

 

49.  Om tegemoet te komen aan de groeiende concurrentie tussen de light vehicles, zoals 

de Engelse Limited, de Duitse mini-GmbH en de Nederlandse Flex-BV, moest de Belgische 

wetgever iets nieuws brengen. De arresten van het Hof van Justitie in verband met de vrijheid 

van vestiging hadden vennootschapsrechtelijke regulatory competition immers mogelijk 

gemaakt over heel de Europese Unie. Er werd vastgesteld dat veel startende ondernemers in 

de buurlanden een vennootschap oprichtten zonder kapitaal te investeren, waarna zij dan in 

België hun bedrijvigheid kwamen uitvoeren. Deze techniek werd zelfs door diverse 

buitenlandse agentschappen gepromoot. Zij bieden een volledig “pakket” aan en zijn bereid 

alle nodige formaliteiten te vervullen voor het oprichten van een onderneming in het 

buitenland. Het vooruitzicht van een aanzienlijke besparing verleidt vele ondernemers, die 

dan nadien moeten vaststellen dat zij voor de hele levensduur van de vennootschap 

afhankelijk blijven van buitenlandse agenten. Als België hier tegenin wou gaan en bovendien 

nog wou dat hun BVBA gekozen werd, dan moest zij kunnen concurreren met de andere 

Europese landen. De Belgische reactie kwam in de vorm van de starters-BVBA (S-BVBA). 

 

50.  In hetgeen hierna volgt bespreek ik de verschillen tussen bepaalde light vehicles, met 

de focus op het minimumkapitaal. Met de komst van de SUP zullen de nationale vormen 

mijns inziens niet verdwijnen. Hoewel de SUP-richtlijn de mogelijkheid biedt voor de 

lidstaten om hun bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te laten 

opgaan in de SUP, denk ik dat slechts weinig lidstaten hiervan gebruik zullen maken. 

Daarvoor is de traditie en het vertrouwen van de respectievelijke nationale bevolking in die 

entiteiten te groot. De SUP moet dan ook gezien worden als een alternatief, een bijkomende 

mogelijkheid die zowel voor de binnenlandse als voor de buitenlandse ondernemers open 

staat.  

 

51.  De SUP is vooral handig voor die buitenlandse ondernemers. Waar de nationale 

vennootschapsvormen beter gekend en aantrekkelijker zijn voor de binnenlandse 
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 214, §1 W. Venn. 
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 Art. 223, 3

e
 lid W. Venn. 
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ondernemers, is het zeer moeilijk voor buitenlandse ondernemers om wegwijs te worden in 

buitenlands vennootschapsrecht, dat bovendien vaak over verscheidene bronnen verspreid is. 

Voor het wegwijs-worden geldt hetzelfde. Binnenlandse ondernemers zullen weten welke 

sites, boeken en instellingen ze moeten raadplegen, terwijl buitenlandse het vaak met een 

zoektocht op google of een duur agentschap zullen moeten stellen. Nochtans is de SUP in de 

huidige stand van de Algemene Oriëntatie niet nutteloos voor de binnenlandse ondernemers. 

Het beperkte aanvangskapitaal en de mogelijkheid tot online oprichting zal ook voor hen een 

reden zijn om hun nationale vennootschapsvormen links te laten liggen. Dat is in landen waar 

er een relatief hoog minimumkapitaal voorhanden is, zoals in België en Duitsland, en/of waar 

de online-oprichting nog niet mogelijk is. 

 

52.  De invalshoek van deze bespreking onderscheidt zich nochtans sterk van wat vóór de 

komst van de SUP geschreven werd. Waar die lectuur zich vastpinde op buitenlandse 

vennootschapsvormen, die Belgische ondernemers dan konden gebruiken om Belgische 

activiteiten mee te gaan uitoefenen, is dit met de komst van de SUP niet meer nodig.  

Als een ondernemer nationale activiteiten wil uitoefenen en hij is niet tevreden met de 

nationale vennootschapsvormen kan hij zich simpelweg tot de SUP wenden. Deze biedt the 

best of both worlds. Langs de ene kant het voordelig effect van de nationale taal en nationale 

administratieve verplichtingen. Langs de andere kant moet de ondernemer zich geen zorgen 

maken over het minimumkapitaal. Een ondernemer zal er vanaf nu nog weinig baat bij hebben 

om buitenlandse vennootschapsvormen te kiezen om binnenlandse activiteiten mee uit te 

oefenen. 

Met de komst van de SUP moet een ondernemer zich nog slechts twee vragen stellen. Als hij 

binnenlandse activiteiten wil uitoefenen zal hij kiezen tussen de nationale 

vennootschapsvormen en de SUP. Als hij buitenlandse activiteiten wil aangaan kiest hij voor 

de SUP of voor de buitenlandse vennootschapsvormen. Oneigenlijk gebruik van buitenlandse 

vennootschapsvormen voor binnenlandse activiteiten is vanaf heden dus verleden tijd. De 

light vehicle competition speelt zich nog slechts af tussen de vennootschapsvormen en de 

SUP, niet meer tussen de vennootschapsvormen onderling. Er moet dus wel nog steeds 

nagegaan worden waar de verschilpunten liggen tussen de SUP en de nationale 

vennootschapsvormen. 

Gezien de SUP-richtlijn vasthoudt aan de werkelijke zetelleer zullen de buitenlandse 

administratieve verplichtingen moeten gevolgd worden, zowel in het geval de ondernemer 

voor de SUP kiest, als in het geval hij voor een vennootschapsvorm van desbetreffende 
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lidstaat kiest. Hij kan natuurlijk altijd een SUP oprichten in zijn lidstaat en dan vanuit deze 

handel drijven, zoals hij dat ook nog steeds met zijn nationale vennootschapsvorm kan. Maar 

dan werkt hij weer via een vreemde vennootschap in die lidstaat. Als hij in het buitenland een 

SUP opricht zal hij in dat land met een binnenlandse vennootschap werken en dus al de 

voordelen van binnenlandse vennootschappen (zie supra) genieten. De prijs die hij dan betaalt 

voor die voordelen is het amalgaan van de administratieve verplichtingen waaraan hij moet 

voldoen in die lidstaat. Ook dit is evenwel grotendeels verleden tijd met de komst van de één-

loketten. 
82

 

 

1. De Starters-BVBA (S-BVBA) 

 

53.  De S-BVBA liep al een achterstand op tegenover de initiatieven van de buurlanden 

nog voor ze goed en wel gelanceerd was. Naast het doel om te kunnen concurreren met andere 

light vehicles, had de Belgische wetgever immers een nobeler doel vooropgesteld: beginnende 

ondernemers faciliteren en beschermen tegen zichzelf.
83

 Hierdoor werden te zware 

tegengewichten in de schaal gelegd tegenover de snelheid en kosteloosheid die de buurlanden 

naar voor brachten.  

 

54.  De wetgever moet dit zelf ook doorgehad hebben want met een wet van 15 januari 

2014 werden de vereisten lichtjes afgezwakt. Zo is het vanaf nu toegelaten voor de S-BVBA 

om meer dan 5 werknemers te hebben. Voordien moest zij zich verplicht omvormen naar een 

gewone BVBA vanaf dat dit aantal werd bereikt. De duur van de S-BVBA is vanaf nu ook 

onbepaald,
84

 daar waar het vroeger verplicht was om zich om te vormen naar een gewone 

BVBA vanaf dat de termijn van vijf jaar werd bereikt. Vanaf dan moest zij dus ook gaan 

voldoen aan de minimumkapitaalvereiste van 18550 euro geplaatst kapitaal, waarbij minstens 

6200 of 12400 euro moest worden volstort, naarmate zij respectievelijk uit meerdere vennoten 

bestond dan wel uit één enkele. 
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 Zie infra. 
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 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter, Parl.St., Kamer, 2009-10, nr. 2211/001, 3-5. 
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 Artt. 11 t.e.m. 14 van de Wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake K.M.O.'s, BS 3 februari 

2014, 9106. 
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55.  De balans werd met deze afzwakkingen evenwel nog steeds niet in evenwicht 

gebracht. Aan de ene kant werd de mogelijkheid tot één euro minimumkapitaal geplaatst. Aan 

de andere kant is de oprichting eerst en vooral enkel mogelijk door een natuurlijk persoon die 

geen noemenswaardige effecten heeft van een andere vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid.
85

 Vanaf dat hij daarin meer dan 5 pct. van de stemrechten heeft, kan hij 

volgens de wetgever niet meer gezien worden als een starter, als een beginnende ondernemer. 

Dit sluit alvast het gebruik van de starter uit voor het oprichten van dochtervennootschappen 

in groepsstructuren. Iets waar de SUP wel voor open staat zolang de oprichtende 

vennootschap een bepaalde omvang niet overschrijdt.  

 

Ten tweede moet de S-BVBA op al haar correspondentie, facturen, bekendmakingen, enz. het 

woord ‘starter’ aanbrengen, om zo haar hoedanigheid duidelijk te maken. Hiermee wou de 

wetgever derden-deelnemers in het rechtsverkeer beschermen.
86

 Het gevolg hiervan is 

nochtans ook dat derden een argwanend gevoel krijgen als ze met een S-BVBA handelen. Het 

is immers “maar een starter”. Zoals met de Engelse limited’s kan dit ertoe leiden dat 

persoonlijke borgstellingen worden gevraagd van deze beginnende ondernemers. Dit druist 

natuurlijk volledig in tegen de idee van de S-BVBA, die er juist op gericht is de afscherming 

van privé- en familiebezit tegen het ondernemingsrisico te bewerkstelligen.  

 

Ten derde wordt er gesnoeid in wat de vennootschap mag uitkeren aan zijn vennoten. Jaarlijks 

moet 25 pct. van de winst worden gereserveerd, tot het bedrag van het geplaatst kapitaal en 

die wettelijke reserve samen 18550 euro bedragen.
87

 Dit in tegenstelling tot een gewone 

BVBA die slechts vijf pct. van zijn winst moet reserveren tot hij een tiende van zijn geplaatst 

kapitaal bereikt.
88

  

 

Ten vierde wordt er een strengere formaliteit opgelegd wat betreft het financieel plan. In dit 

plan tonen de oprichters aan dat zij de onderneming levensvatbaar hebben gemaakt met het 

vastgestelde in te brengen kapitaal. Dit is voor de gewone BVBA ook verplicht maar voor de 
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e
 lid W. Venn. 

86
 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter, Parl.St., Kamer, 2009-10, nr. 2211/001, 8. 
87
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S-BVBA moeten de oprichters zich verplicht laten bijstaan door een cijferberoeper.
89

 Dit 

drijft natuurlijk de prijs sterk omhoog. In geval van een faillissement uitgesproken binnen de 

drie jaar na de oprichting bepaalt de rechter de aansprakelijkheid van de oprichters voor de 

verbintenissen van de vennootschap aan de hand van het financieel plan. Zij zijn dan 

hoofdelijk aansprakelijk indien het eigen vermogen en de ondergeschikte middelen
90

 bij de 

oprichting kennelijk ontoereikend waren voor de normale uitoefening van de voorgenomen 

bedrijvigheid over ten minste twee jaar.
91

 Het oorzakelijk verband tussen kennelijk 

ontoereikend kapitaal en faillissement hoeft zelfs niet te worden aangetoond.
92

 Dit zet 

natuurlijk een kanttekening bij die mogelijkheid om slechts één euro startkapitaal in de 

onderneming te steken. Slechts weinig rechters zullen één euro een “toereikend startkapitaal” 

vinden voor een bedrijvigheid. Hierdoor kunnen de oprichters voor het volledig passief van de 

vennootschap aansprakelijk gesteld worden in geval zij binnen de drie jaar failliet gaan. Dat 

kan véél duurder uitvallen dan 18550 euro.  

 

Een vijfde tegengewicht is de hoofdelijke gehoudenheid jegens belanghebbenden vanaf het 

derde jaar, ten belope van het verschil tussen het minimumkapitaal van 18550 euro en het op 

dat moment geplaatste kapitaal. Dit plaatst eveneens een grote kanttekening bij de 

mogelijkheid om de onderneming slechts te voorzien van één euro startkapitaal. Vanaf het 

derde jaar, en zolang de vennootschap bestaat, is men toch sowieso gehouden tegenover 

derden zoals een gewone BVBA ten belope van 18550, zelfs nu er slechts een 

minimumkapitaal verplicht is van één euro voor de S-BVBA.
93

 

 

56.  Wat betreft het minimumkapitaal en de schuldeiserbescherming toont de invoering van 

de S-BVBA grote gelijkenissen met de hervorming die in Duitsland werd doorgevoerd. Er 

werd eveneens gekozen voor een variant op de bestaande “Gesellschaft mit beschränkter 
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Haftung” (GmbH), die dan voorzien wordt van een lagere kapitaalplicht en bijkomende 

schuldeiserbescherming.
94

 Deze Duitse variant van hun bestaande besloten vennootschap heet 

daar de “Unternehmersgesellschaft” (UG). Zij heeft in tegenstelling tot de 25.000 euro van 

haar grote broer een minimumkapitaalplicht van één van 1 euro, moet jaarlijks 25% van haar 

winst reserveren, kan voor onbepaalde duur blijven voortbestaan en moet haar hoedanigheid 

als beginnende vennootschap duidelijk maken in het rechtsverkeer. 
95

 

 

57.  Het lijkt er echter op dat de wetgever beter een andere weg was ingeslagen. In plaats 

van de S-BVBA in te voeren kon ze ook gewoon de bestaande BVBA vrijstellen van een 

kapitaalplicht, zoals bij de hervorming in Frankrijk.
96

  

 

Een andere mogelijkheid was de kapitaalplicht behouden maar de volstortingsplicht 

afschaffen. Het is immers zo dat veel beginnende ondernemers nog geen 12.400 euro nodig 

hebben, terwijl zij dit bedrag bij de EBVBA onmiddellijk moeten volstorten.
97

 Met deze 

wijziging zijn die ondernemers evenveel geholpen. Het is bovendien veel eenvoudiger en 

doorzichtiger voor hen. Zo zijn ze vanaf het begin, net als een BVBA, gehouden tot de 18.550 

euro, maar kunnen ze door het opsparen van de winsten van de vennootschap zelf het kapitaal 

opbouwen. De schuldeisers zijn er ook evenveel mee beschermd: ze maken immers aanspraak 

op 18.550 euro waar de oprichters hoofdelijk toe gehouden zijn.  

 

58.  Als we een blik werpen op de cijfers, dan blijkt eveneens dat de S-BVBA niet de 

gedroomde start heeft gekend.
98

 Na vijf jaar tijd hebben slechts 2803 ondernemers voor deze 

vennootschapsvorm gekozen. Een totale flop is het nochtans niet geweest. Waar de 
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hoeveelheid startende BVBA’s en EBVBA’s over de periode van 2010 tot 2014 daalt met een 

gemiddeld percentage van respectievelijk 4,37 en 6,77, stijgt de hoeveelheid startende S-

BVBA’s met een gemiddeld percentage van 16,92. Enkel voor de S-BVBA’s is er dus 

doorheen de jaren een groei vast te stellen van oprichters die deze vorm kiezen om hun 

bedrijvigheid in onder te brengen. In absolute getallen is de S-BVBA er echter nog lang niet. 

Zo werden er over diezelfde vijfjarige termijn 66.531 BVBA’s opgericht, tegenover slechts 

2.802 S-BVBA’s. De toekomst zal verder moeten uitwijzen of deze evolutie zal aanhouden en 

de S-BVBA de voorkeur zal blijven genieten voor starters ten koste van de (E)BVBA. 

 

59.  Er is echter een ingrijpende wijziging van ons vennootschapsrecht op til. Op 6 oktober 

2015 hebben een aantal deskundigen van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht,
99

  

een gedachtewisseling gehouden met de minister van Justitie en de Commissie voor Handels- 

en Economisch Recht van het Parlement. Het onderwerp was de komst van een nieuw 

Wetboek van Vennootschappen en de Wet Verenigingen en Stichtingen.
100

 

 

Zo zou België haar vennootschapsrecht doorzichtiger willen maken. Er zal flink gesnoeid 

worden in de vennootschapsvormen. De keuze uit een twintigtal vennootschapsvormen maakt 

het Belgische vennootschapsrecht immers alleen maar troebeler.
101

 Er zullen nog maar vier 

vennootschapsvormen overblijven: de maatschap, de BVBA, de CVBA en de NV. Al de 

andere vormen zullen opgaan in die vier vormen, ook de S-BVBA. De nieuwe BVBA zal 

echter soepeler worden. Zo zal zij geen minimumkapitaal meer hebben en kan zij zowel 

meerhoofdig als eenhoofdig zijn,
102

 vergelijkbaar met de Franse SARL.  
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2. De Besloten Vennootschap (flex-BV) 

 

60.  De vraag is hoe het dan zit in de buurlanden. Nederland koos, in tegenstelling tot 

België, niet voor een nieuw accessoire op hun bestaande wapenarsenaal aan vennootschappen, 

maar koos voor een volledig nieuw wapen: de flex-BV. De benaming is afkomstig van de 

wetten waarmee ze ingevoerd werd: “Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht”
103

 en 

“Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht”.
104

 Er komt dus geen nieuwe en 

flexibelere vorm van de besloten vennootschap naast de oude te staan, de oude verdwijnt 

gewoon volledig. De reikwijdte van de wijziging aan deze vennootschapsvorm is enorm. Zo 

zijn er in 2013 maar liefst 722.056 Nederlandse BV’s actief in de vennootschapswereld.
105

 

Ter vergelijking: er zijn slechts 286.569 Belgische BVBA’s.
106

 Maar hoe zit het nu juist met 

die nieuwe flex-BV in Nederland? Zijn ze er daar in geslaagd lusten zonder lasten te creëren 

voor de oprichters van een vennootschap?  

 

61.  Bij het oprichten van de flex-BV kiezen de oprichters zelf hoeveel kapitaal zij willen 

inbrengen. Er is namelijk geen minimumkapitaalplicht meer. Het zou echter foutief zijn te 

stellen dat zij hierin echt totaal vrij gelaten worden. Zoals in België ook geldt, moet een 

vennootschap van bij de oprichting over voldoende aanvangskapitaal beschikken. Dit blijkt in 

België uit de regelgeving omtrent het financieel plan en de bestuurdersaansprakelijkheid. In 

Nederland is het een ongeschreven regel. Zowel bij het oprichten van de vennootschap als 

tijdens de duur van de vennootschap, moet ze voorzien zijn van voldoende kapitaal. Of de 

vennootschap adequaat gefinancierd is wordt beoordeeld vanuit twee opzichten.
107
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In de eerste plaats op het vlak van de omvang van het vermogen in zijn geheel. Daarbij moet 

er een redelijke verhouding bestaan tussen de financiering van de vennootschap langs de ene 

kant en omvang, duur en aard van de activiteiten die zij ontplooit langs de andere kant. 

Hierbij neemt men de inkomsten en uitgaven van de onderneming in aanmerking, alsook het 

risicoprofiel van de onderneming, de mogelijkheid om in de toekomst additionele financiering 

te verkrijgen en het dividendbeleid.  

 

In tweede instantie wordt adequate financiering bepaald aan de hand van de samenstelling van 

het vermogen. Zo moet er een goed evenwicht zijn tussen eigen en vreemd vermogen.  

Wanneer vast komt te staan dat de vennootschap ondergefinancierd werd, zijn er in principe 

twee mogelijkheden om hiermee om te gaan, i.e. intern rechterlijk ingrijpen bij de 

vennootschap en de bestuurdersaansprakelijkheid. Zo kunnen de bestuurders aansprakelijk 

gesteld worden wegens onbehoorlijk bestuur, vergelijkbaar met de Belgische regeling van 

bestuurdersaansprakelijkheid.
108

 Dit kan zowel wegens de onderfinanciering op zich, alsook 

wegens dividenduitkeringen die de onderneming in een staat van onderfinanciering brengen. 

Bij de SUP is deze aansprakelijkheidsgrond trouwens ook terug te vinden. Er kan eveneens 

besloten worden tot onderfinanciering bij een verandering in de samenstelling van het 

vermogen, waarbij reserves vervangen worden door een lening.  

Een tweede mogelijkheid om met onderfinanciering om te gaan is een ‘enquêteprocedure’ die 

kan leiden tot de vaststelling van wanbeleid van de bestuurders.
109

 De enquêteprocedure is 

een specifiek Nederlands verschijnsel, dat er in het kort op neerkomt dat bepaalde 

belanghebbenden
110

 een verzoek tot onderzoek naar de gang van zaken binnen de 

vennootschap kunnen instellen bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te 
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Amsterdam.
111

 Als deze vindt dat daar voldoende redenen toe zijn belast zij een onderzoeker 

van haar keuze met het onderzoek, waarna zij oordeelt op basis van het verslag van de 

onderzoeker. Indien zij besluit dat er sprake is van wanbeleid van de bestuurders kan zij 

bepaalde maatregelen nemen, zoals het ontslag van de bestuurder of vernietiging van een 

genomen besluit.
112

 

 

3. Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) 

 

62.  In een discussie over de light vehicle competition komt hier normaal een stuk over de 

Britse ‘Limited’. De redenen om deze te behandelen zijn eindeloos. Het is immers deze 

vennootschapsvorm die de bakermat was van de hervormingen in de Europese landen. De 

Limited heeft sinds jaar en dag geen minimumkapitaalplicht en is om die reden zeer geliefd 

bij ondernemers die wel wilden handelen onder een aansprakelijkheidsbeperking, maar er niet 

de lasten van wilden dragen die in vele andere landen opgelegd worden. Met de Limited is er 

geen sprake van oprichtersaansprakelijkheid, authentieke akte noch financieel plan of andere 

dergelijke ongemakken. Engeland wordt bovendien gezien als zesde gemakkelijkste land ter 

wereld om te ondernemen (i.t.t. België die slechts een 43
e 

plaats inneemt
113

). Toch heb ik 

besloten om de Limited hier niet te behandelen en kies ik voor de Franse EURL. De reden 

hiervoor is dat deze vennootschapsvorm de meeste gelijkenissen vertoont met de SUP.
114

  

 

63.  Eerst en vooral een woordje over de positie van de eenpersoonsvennootschap in het 

Franse vennootschapsrecht. Deze is anders dan in het onze. Wij kiezen met de EBVBA voor 

een sub-vorm van onze bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

Frankrijk koos voor een andere optie.  

De wet van 11 juli 1985 stelde de bestaande Société a responsabilité limintée of ‘SARL’
115

 

namelijk open voor eenhoofdige oprichtingen.
116

 In geval van zo’n eenhoofdige oprichting is 

                                                 

 

111
 Art. 2:345 Nederlands Burgerlijk wetboek. 

112
 Art. 2:356 Nederlands Burgerlijk wetboek. 

113
  WORLD BANK, Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency. Washington, DC: 

World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-0667-4. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO, 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20 Business/Documents/AnnualReports/English/DB16-

Full-Report.pdf. 
114

 S. TER BRAKE en T. VAN DUUREN, “The Societas UNIUS Personae: A Welcome European Vehicle”, 

European Company Law 2015, vol. 12, afl. 6, (270) 277. 
115

 Deze vennootschapsvorm bestaat reeds sinds het jaar 1925. 



41 

 

het enige verschil dat de benaming ‘Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée’ of 

‘EURL’ gebruikt wordt. Het onderscheid tussen de twee is zelfs zo klein dat velen gewoon de 

naam ‘SARL’ blijven gebruiken. Voor de rest zijn alle regels die op de SARL van toepassing 

zijn in dezelfde mate van toepassing op de EURL. Hetzelfde principe van weerspiegeling 

geldt trouwens voor Frankrijks naamloze vennootschap, die eveneens eenhoofdig kan zijn (de 

‘SASU’).  

 

64.  In tegenstelling tot wat bij ons het geval was met de komst van de S-BVBA, voerde 

Frankrijk geen wetgevend kader in voor een nieuwe rechtsvorm, of sub-rechtsvorm wat dat 

betreft. Geen light vehicle die een lager minimumkapitaal of nieuwe vorm van 

aansprakelijkheid toestaat. Frankrijk kiest er namelijk voor om, in plaats van een nieuwe 

rechtsvorm voor de light vehicle competition te lanceren, haar bestaande 

vennootschapsvormen in de strijd te werpen. Gezien de weerspiegeling van de regelgeving 

van de SARL op de EURL, was alle regelgeving op beide vennootschapsvormen van 

toepassing. De reden voor deze hervorming moet opnieuw niet ver gezocht worden: de 

stijgende druk voortkomend uit de light vehicle competition. Het Franse vennootschapsrecht 

moest flexibeler en competitiever worden. Dit gebeurde dan ook over de periode van 2001 tot 

2012.
117

 

 

65.  Zo wordt de minimumkapitaalplicht van de SARL –en dus ook van de EURL- 

afgeschaft. “La SARL à un euro” is een feit. Het geplaatste kapitaal moet wel nog steeds in de 

statuten vermeld staan.
118

 Het maatschappelijk kapitaal moet eveneens op correspondentie 

vermeld worden, iets wat de meeste oprichters ertoe aanzet om toch meer dan één euro te 

investeren. Een vennootschap van één euro boezemt immers niet veel vertrouwen in bij 

klanten en handelspartners. De inbreng kan gebeuren in geld, in natura of in nijverheid. Bij 

een inbreng in natura moet dit onmiddellijk en volledig volstort worden. Wat betreft het geld 

dat effectief geplaatst wordt moet een vijfde onmiddellijk volstort worden. Het saldo moet 

dan volgen binnen de vijf jaar na de oprichting.
119
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Naast het nihil minimumkapitaal zijn er nog wel meer gelijkenissen met de SUP. Zo is het bij 

de oprichting niet vereist om langs te gaan bij een notaris.
120

 Er is wel een geschrift vereist. 

De Franse overheid heeft hiervoor modelstatuten verstrekt, althans wat betreft de oprichting 

van de EURL.
121

 Voor de oprichting van een (meerhoofdige) SARL moeten de oprichters het 

nog steeds stellen met de modelstatuten die door private partijen worden aangereikt. Om de 

gelijkenis met de SUP te voltrekken is het eveneens mogelijk om een EURL volledig 

elektronisch op te richten, waarna zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt op het moment dat zij 

wordt ingeschreven in het handelsregister. 

 

§3.  Focus 

 

66.  Bij heel de hierboven geschetste evolutie ging de aandacht vooral uit naar het belang 

van de individuele ondernemer en het aanmoedigen van start-ups, door het risico te beperken 

tot de inbreng van de oprichter. Met de light vehicle competition kwam daar de snelheid en 

gemakkelijkheid van het oprichten bij. Het SUP-voorstel bouwt hierop verder. Nu elke 

lidstaat op zijn eigen wijze een eenpersoonsvennootschap in haar recht heeft voorzien, worden 

die verschillende wijzen naar elkaar toegebracht met de komst van een geharmoniseerde 

eenpersoonsvennootschap. Aan de handel en uniformiteit over de verschillende lidstaten heen 

werd voordien immers geen aandacht besteed. Dit wordt nu met de SUP rechtgezet: zelfde 

naam, zelfde format, zelfde speelveld. 

 

Afdeling III.  Reglementering  

 

§1.  Intrekking van de richtlijn over eenpersoonsvennootschappen  

 

67.  Indien de SUP-richtlijn in voege komt zal de bestaande richtlijn omtrent 

eenpersoonsvennootschappen worden ingetrokken. Het blijft echter nog steeds noodzakelijk 

om het voorwerp en de draagwijdte van de bestaande richtlijn te begrijpen. De SUP richtlijn 
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neemt namelijk een groot stuk aan regelgeving uit die richtlijn over.
122

 De Europese 

regelgever achtte het raadzamer om alle wetgeving omtrent de eenpersoonsvennootschappen 

in één richtlijn onder te brengen, dit in het belang van de duidelijkheid en de 

rechtszekerheid.
123

 Te meer omdat de SUP-richtlijn zo veel verandert (toevoegt) aan de 

huidige reglementering rond de eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.  

 

Zo is de SUP-richtlijn opgedeeld in 2 delen. In een (kort) eerste “algemeen deel” worden de 

meeste bepalingen van de vroegere regelgeving min of meer letterlijk overgenomen. Dat deel 

blijft van toepassing op alle besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en nu 

ook op de nieuwe SUP. Al deze nationale besloten vennootschapsvormen met beperkte 

aansprakelijkheid worden nader gepreciseerd in een bijlage bij de richtlijn. In het tweede deel, 

dat het grootste stuk van de richtlijn in beslag neemt, is dan alles over de nieuwe SUP-vorm 

terug te vinden. 

 

§2.  Oud versus nieuw 

 

68.  Bij het naast elkaar plaatsen van de twee richtlijnen blijkt toch dat niet alles gewoon 

werd overgenomen, zoals overweging twee van het Tweede Werkdocument doet 

uitschijnen.
124

  

 

69.  Zo werden bijvoorbeeld definities ingevoerd. Deze definities betreffen hoofdzakelijk 

duiding van de regelgeving over het tweede deel van de richtlijn die de SUP behandelt. Het is 

dan ook vreemd dat zij werden opgenomen in het eerste deel dat handelt over álle 

eenpersoonsvennootschappen. In de overgang van het Oorspronkelijk Voorstel naar de 

Algemene Oriëntatie werden deze definities dan weer weggelaten. Uit voetnoot nr. 7 blijkt dat 

het de bedoeling was ze in te werken in de desbetreffende bepalingen, maar bij het nalezen 

van de bepalingen blijken deze definities gewoon spoorloos verdwenen.
125

 In het Tweede 

Werkdocument steken ze dan terug de kop op, maar gewoon om terug in het eerste algemeen 
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deel geplaatst te worden.
126

 Begrijpe wie begrijpen kan. Hopelijk krijgen deze in de 

definitieve versie eindelijk hun rechtmatige plaats, in het tweede deel van de richtlijn. 

 

70.  Er zijn nog wel meer rariteiten ingeslopen bij de incorporatie van de oude richtlijn in 

de nieuwe. Zo zijn er twee stukken weggelaten uit de richtlijn van 2009, meer bepaald artikel 

2.2 en 7.
127

 De weglating van artikel 7 is van minder groot belang. Dat artikel voorzag in de 

mogelijkheid voor lidstaten om de eenpersoonsvennootschap, zoals ze in de richtlijn werd 

beschreven, niet in haar eigen recht in te bouwen, op voorwaarde dat ze met een andere 

regeling hetzelfde doel bereikte.  

De weglating van artikel 2.2 is echter belangrijker. Artikel 2.2 handelde over het recht dat 

lidstaten hebben om sancties of bijzondere regelgeving in te voeren wanneer een natuurlijk 

persoon de enige vennoot van verschillende vennootschappen is, of wanneer een 

rechtspersoon de enige vennoot van een vennootschap is.
128

 België heeft van deze 

mogelijkheid gebruik gemaakt. De Belgische regeling werd reeds hierboven besproken in de 

eerste paragraaf van de tweede afdeling.  

Door dit stuk weg te laten uit de Algemene Oriëntatie doet de Europese regelgever uitschijnen 

dat de lidstaten nu geen dergelijke beperkingen meer mogen opleggen. Vooral doordat zij in 

de concordantietabel geen vervangend artikel opgeeft voor art. 2.2, terwijl zij dit bij alle 

andere wel doet.
129

 Toch voegt zij in een overweging bij de Algemene Oriëntatie een zinsnede 

toe die stelt dat: “De lidstaten er buiten het SUP-kader toe gerechtigd blijven de keten van 

vennootschappen te beperken door niet toe te staan dat eenpersoonsvennootschappen de enig 

vennoot in andere vennootschappen zijn.”
130

 Hoewel deze overweging opnieuw zeer slecht 

geplaatst was, aangezien zij betrekking had op het eerste deel van de richtlijn,
131

 bracht ze ten 

minste duidelijkheid. Met de overgang van de Algemene Oriëntatie naar het Tweede 
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Werkdocument is deze zinsnede weer weggelaten. Samen met BOSCHMA
132

 ga ik ervan uit 

dat dit een vergetelheid is, gezien de overige aanpassingen, ingeschreven in het Tweede 

Werkdocument, geschreven zijn vanuit een ingesteldheid die fraude en oneigenlijk gebruik 

zoveel mogelijk wil uitsluiten. Bovendien stelde oud artikel 2 dat de lidstaten de beperkingen 

mochten behouden zolang er geen coördinatie doorgevoerd werd op dit vlak, hetgeen dus nog 

steeds niet gebeurd is.  

 

Het kan nochtans ook zijn dat de Europese regelgever deze zinsnede wetens en willens heeft 

weggelaten omdat hij het tijd vindt voor de lidstaten om hun beperkingen hieromtrent af te 

schaffen. Indien vennootschappen in de mogelijkheid gesteld worden om enig vennoot te zijn 

in andere vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, zonder sancties of beperkingen, is 

dit een duw in de rug voor de opbouw van clusters over Europa. Dit heeft een algemeen 

positief effect voor de economie.  

 

De definitieve versie van de richtlijn moet in elk geval duidelijkheid scheppen over deze 

regeling, gezien de afschaffing van de beperkingen een wetgevend optreden zal vereisen in 

vele lidstaten, waaronder Frankrijk
133

 en dus ook België. Misschien wordt het hier inderdaad 

wel eens tijd voor. Het oprichten van eenpersoonsvennootschappen door 

(eenpersoons)vennootschappen wordt in de huidige stand van het voorstel mogelijk binnen 

het SUP-kader en dit zonder beperkingen. Het zou misschien onevenwichtig zijn om dit dan 

nog steeds te verbieden voor gewone vennootschappen. Zeker voor vennootschappen die 

meer dan één vennoot hebben. Qui peut le plus, peut le moins? 
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Afdeling IV. Aandachtspunten 

 

§1. Formaliteiten 

 

A.  Financieel plan 

 

71.  Elke lidstaat heeft zo van die regels die vanzelfsprekend zijn voor de nationale 

juristen, maar waarbij buitenlandse eens sterk met de wenkbrauwen fronsen. Ze kwam reeds 

gedeeltelijk aan bod bij het deel over de S-BVBA maar verdient het toch om hier nog eens 

apart behandeld te worden. De titel gaf het antwoord al weg, het financieel plan is zo’n 

regeling voor België. Het is een regeling die bijna 40 jaar geleden werd ingevoerd om de 

onderkapitalisatie van vennootschappen tegen te gaan.
134

  

 

72.  Bij de oprichting speelt die regeling op twee vlakken. Gezien de context van deze 

bespreking ga ik uit van de situatie van een S-BVBA.
135

  

 

In de eerste plaats is er een verplichting voor de oprichters om de onderneming van een 

toereikend kapitaal te voorzien.
136

 De beoordeling hiervan gebeurt niet enkel aan de hand van 

het geplaatste kapitaal. Ook andere financieringsmiddelen, zoals leningen op korte en lange 

termijn, voorschotten van de vennoten aan hun vennootschap, subsidies, normaal 

leverancierskrediet, en eventuele borgstellingen kunnen hierbij in aanmerking worden 

genomen.
137

 

Ten tweede moeten oprichters op het moment dat zij met hun oprichtingsakte langsgaan bij de 

notaris een financieel plan meebrengen. In dit plan verantwoorden de oprichters het bedrag 

van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap, aan de hand van 

prognoses over de inkomsten en uitgaven van de vennootschap. Zij moeten aantonen dat zij 
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de vennootschap levensvatbaar oprichten voor ten minste twee jaar. Specifiek voor de S-

BVBA geldt dat zij zich hierbij verplicht moeten laten bijstaan door een cijferberoeper.
138

  

 

De twee verplichtingen zijn op die manier met elkaar verbonden dat de voldoening van de 

eerste voorwaarde bepaald wordt door de inhoud van de tweede voorwaarde. Of meer 

concreet: als de rechter het faillissement van de vennootschap uitspreekt binnen de drie jaar 

na oprichting gaat de rechter kijken naar het financieel plan.
139

 Indien daaruit blijkt dat het 

eigen vermogen en de ondergeschikte middelen bij de oprichting kennelijk ontoereikend 

waren voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee 

jaar, dan kan de rechter de oprichter aansprakelijk stellen voor de verbintenissen van de 

vennootschap naar de verhouding die hij gepast acht. Het oorzakelijk verband tussen 

kennelijk ontoereikend kapitaal en faillissement hoeft zelfs niet te worden aangetoond.
140

 

Zo’n beslissing zorgt er dus voor dat de rechtspersoonlijkheid van de S-BVBA kan 

doorbroken worden, waardoor de schuldeisers zich kunnen verhalen op het privévermogen 

van de oprichter. Let wel, een slecht financieel plan is geen enkel probleem meer van zodra de 

vennootschap drie jaar in going concern is. Natuurlijk is wel duidelijk dat een slecht 

financieel plan een groot risico vormt gezien de gevolgen ervan. Dit plaatst een enorme 

kanttekening bij de mogelijkheid om een S-BVBA op te richten met slechts één euro 

minimumkapitaal. Je kan dit theoretisch gezien inderdaad gaan doen máár als het misloopt 

binnen de 3 jaar had je voor wat betreft de afscheiding van je privévermogen evengoed een 

VOF kunnen oprichten. 

 

73.  Er is discussie in de rechtsleer of de notaris zijn ambt moet weigeren bij gebrek aan 

een financieel plan.
141

 Op het ontbreken van het plan staat immers geen afzonderlijke sanctie. 

De ontstentenis van een plan leidt zelfs niet ipso facto tot aansprakelijkheid van de oprichters 

voor de schulden van de vennootschap. Ook dan behoudt de rechter zijn beoordelingsvrijheid, 
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waarbij hij alle elementen van de zaak in overweging kan nemen. COUSSEMENT en TISON 

stellen dan ook dat de notaris, gezien zijn raadgevingsplicht, de oprichters moet duidelijk 

maken wat de gevolgen kunnen zijn van het niet-opmaken van het plan. Indien de oprichters 

het been stijf houden moet hij de oprichting toch uitvoeren gezien zijn ministerieplicht. Voor 

de persoonlijke aansprakelijkheid van de notaris is het evenwel aan te raden de oprichters een 

verklaring te laten ondertekenen dat ze volledig en juist werden ingelicht over de 

aansprakelijkheidsrisico's.  

Het plan dat de notaris in ontvangst neemt wordt trouwens niet openbaar gemaakt samen met 

de akte maar wordt door de notaris bewaard.
142

 De concurrentie van de vennootschap zal dit 

plan dus niet te zien krijgen. De notaris zal dit plan enkel op verzoek van de rechter-

commissaris of van de procureur des Konings aan de rechtbank overmaken.
143

 

 

74.  Wat betreft de noodzakelijkheid van een financieel plan is het bovendien belangrijk te 

vermelden dat banken krediet zullen weigeren te verstrekken aan kmo’s die geen goed 

financieel plan naar voor kunnen brengen.
144

 Anderszins zou dit een culpa in contrahendo 

uitmaken
145

 die hen net zoals ‘het verstrekken van lichtzinnig krediet’ blootstelt aan 

bankiersaansprakelijkheid. 

 

75.  De vraag is wat er zal gebeuren met het financieel plan in verband met de SUP-

regeling. Deze lijkt mij niet op SUP’s toegepast te kunnen worden. De richtlijn legt met de 

registratieprocedure immers de maximumvereisten vast in de vorm van een uniforme 

inschrijvingstemplate en modelstatuten. Het lijkt mij zeer vergezocht om het financieel plan te 

interpreteren als “recht van de lidstaten om bij de inschrijving bijkomende gegevens of 

bewijsstukken van de oprichter van een SUP te verlangen, met betrekking tot vereisten die 

buiten het toepassingsgebied van de richtlijn vallen”.
146

 Bovendien gaat dit volledig in tegen 
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de geest van de richtlijn die de administratieve lasten bij de oprichting wil uniformiseren en/of 

afzwakken.  

 

Het feit dat de regeling wel nog van toepassing zal blijven op gewone vennootschappen zal 

ertoe leiden dat zeer veel starters hun toevlucht zullen zoeken in de SUP. Zij zijn bovendien 

de enige die zich obligatoir moeten laten bijstaan door een cijferberoeper, waar de gewone 

BVBA en NV dit vrijwillig kunnen doen. Door dit aan zich voorbij te laten gaan kunnen ze 

gemakkelijk 500 euro besparen.
147

  

 

Ik ben echter voorstander van de invoering van een financieel plan voor de SUP. Het concept 

is dan wel typisch Belgisch maar het werkt hier goed en wint aan populariteit in Europa. De 

verplichte bijstand van een cijferberoeper, zoals bij de S-BVBA, lijkt mij wel een stap te ver 

voor de SUP. Voor de rest is het financieel plan, gekoppeld aan een vrij te bepalen kapitaal, 

en een persoonlijke en hoofdelijke oprichtersaansprakelijkheid voor onderkapitalisatie, een 

zeer flexibele, efficiënte en effectieve regeling. De puntjes moeten evenwel nog wat op de i 

gezet worden. Zo moet er veel meer sturing komen van overheidswege over wat er in een 

goed financieel plan moet staan. Op dit moment is het financieel plan nog te veel een 

formaliteit en te weinig een hulpmiddel.
148

 

 

B.  Notariële tussenkomst 

 

76.  Een vennootschap komt in principe tot stand door een consensuele overeenkomst 

tussen de oprichters-partijen. Dit betekent dat de vennootschap bestaat zonder aan verdere 

formaliteiten te voldoen. De maatschap en de tijdelijke vennootschap zijn daar mooie 

voorbeelden van. Zij vereisen geen bijkomende formaliteiten aangezien zij geen 

rechtspersoonlijkheid hebben. Dit heeft evenwel als gevolg dat de vennootschap niet in eigen 

naam rechtshandelingen stelt maar enkel door en in naam van zijn respectievelijke leden. Het 

zijn tevens die leden die dan de rechtsgevolgen of aansprakelijkheden van de vennootschap 

dragen.  
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77.  Behalve voornoemde vennootschapsvormen zijn er slechts weinig vennootschappen 

die het effectief bij de consensuele overeenkomst kunnen laten. Vennootschappen met 

rechtspersoonlijkheid zijn alvast uitgesloten. Aan het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid is 

namelijk de voorwaarde van neerlegging van de oprichtingsakte gekoppeld. Deze neerlegging 

gebeurt op de griffie van de rechtbank van koophandel, in het rechtsgebied van de 

maatschappelijke zetel van de vennootschap. Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 

zullen dus logischerwijs nood hebben aan een schriftelijke oprichtingsakte. Er moet hierbij 

nog een onderscheid gemaakt worden tussen een onderhandse of een –door de notaris te 

verlijden- authentieke akte. Voor vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid volstaat 

een onderhandse akte. Bij de NV, BVBA en de CVBA gebeurt de neerlegging door de 

notaris, aangezien een authentieke akte noodzakelijk is. Dit zijn namelijk vennootschappen 

met beperkte aansprakelijkheid.  

Schuldeisers van deze vennootschappen kunnen de vennoten slechts aanspreken ten belope 

van hun inbreng, met 18.550 euro als minimum. Daarom acht de wetgever het noodzakelijk 

een extra bescherming in te bouwen door de oprichting via een openbaar ambtenaar te laten 

verlopen. De oprichting via obligatoire authentieke akte heeft dan ook eerst en vooral een 

veiligheidsfunctie. Dat notarissen belangrijk blijven voor de controle van oprichtingen komt 

het best tot uitdrukking bij de hervorming van het Nederlandse recht van de besloten 

vennootschap. Daar werd vastgehouden aan de tussenkomst van een notaris bij de oprichting 

van de flex-BV, zélfs bij het gebruik van de nieuwe modelstatuten.
149

   

 

De tegenhanger van de veiligheidsfunctie is evenwel de duurtijd. Eens de oprichters bij de 

notaris zijn langsgegaan voor hun oprichtingsakte is de kous natuurlijk nog niet af. Er moeten 

nog bijkomende stappen vervuld worden vooraleer de vennootschap 100% kan functioneren. 

Zo moet de notaris zorgen voor de neerlegging van die akte binnen de 15 dagen na diens 

dagtekening bij de griffie.
150

 Vanaf dat moment verkrijgt de vennootschap 

rechtspersoonlijkheid.
151

 Daarna voert de griffier de gegevens van de vennootschap in bij de 

kruispuntbank van ondernemingen met het oog op het verkrijgen van een 
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ondernemingsnummer. De griffier moet eveneens zorgen voor de bekendmaking van de akte 

in het Belgische Staatsblad.
152

 Door de bekendmaking wordt de inhoud van de oprichtingsakte 

namelijk tegenstelbaar aan derden.
153

 

 

78.  Naast de veiligheidsfunctie heeft de notariële tussenkomst zijn meerwaarde bij het 

informeren en adviseren van ondernemers. Zowel voor startende ondernemers als voor de 

doorwinterde zakenman is de expertise van de notaris een meerwaarde.  

Bij ervaren ondernemers kan de notaris een rol spelen bij het oprichten van vennootschappen, 

waar maatwerk aan te pas komt. Hulp van de notaris bij het opstellen van de oprichtingsakte, 

waar de statuten het corpus van uitmaken, kan veel problemen vermijden in de toekomst. Je 

zou kunnen denken dat een BVBA niet de ideale vennootschap is om maatwerk op toe te 

passen. Een goede conflictenregeling kan echter veel (kostelijke) procedures besparen eens de 

gemoederen verzuurd beginnen te geraken, en dit in élke vennootschap. Zij kan misschien wel 

de familiale eenheid in het geheel bewaren. Het zou niet de eerste familie zijn die split 

omwille van onenigheden in de familievennootschap.  

Bij beginnende ondernemers zal de notaris op basis van zijn ervaring de opstart van de 

voorliggende onderneming kunnen af- of aanraden. Zijn inschattingsvermogen en zijn 

onafhankelijk oordeel in de zaak kunnen voor de oprichters een waardevolle hulp betekenen. 

 

79.  Er zijn nochtans ook nadelen verbonden aan een verplichte notariële tussenkomst bij 

het oprichten van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. We moeten ons dus de 

vraag stellen of de baten opwegen tegen de kosten. Een online oprichting, i.e. zonder 

authentieke akte, verloopt overigens succesvol in bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk. Ook 

Italië, die tot voor kort nog een notariële tussenkomst voorzag, heeft dit afgeschaft en 

daarmee ook alle kosten die ermee gepaard gaan.
154

 

 

80.  In sommige situaties is het inderdaad zo dat een notariële tussenkomst bij de meer 

basis-vennootschappen niet tot zijn recht komt. Hier kunnen eigenlijk modelstatuten gebruikt 
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worden,
155

 zoals bij de SUP. In de situatie van een ondernemer die, na het groot succes van 

zijn vennootschap in het Brusselse, een tweede vennootschap wil oprichten in Gent, met zo 

goed als dezelfde oprichtingsakte als de vorige, is de tussenkomst van de notaris eveneens 

weinig relevant.  

Wat de adviesverleningsrol van de notaris betreft lijkt het mij dus beter dat de oprichters zelf 

bepalen of dit een meerwaarde kan bieden voor hen. De authentieke akte die de notaris 

verlijdt is immers niet goedkoop. De kost zal tussen de 750 à 1000 euro liggen,
 156

  inclusief 

de registratiekost van 25 euro
157

 en de rechten op geschriften van 95 euro.
158

 De kost van de 

openbaarmaking van de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad is er niet in verrekend. Dit 

zal nog eens 265,47 respectievelijk 214,41 euro kosten afhankelijk van de keuze van de 

notaris voor een papieren of elektronische neerlegging.  

 

81.  Als de wetgever er ooit voor zou kiezen om de verplichte authentieke akte te 

vervangen door een vrijwillige consultatie van een notaris zijn er ook nog andere spelers op 

de markt. De rol van de notaris kan dan evengoed worden overgenomen door een vrijwillige 

raadpleging van een externe accountant of een advocaat gespecialiseerd in 

familievennootschappen. Diezelfde accountant zou dan ineens ook kunnen helpen met het 

financieel plan van de vennootschap. Indien de oprichters niet over de nodige kennis 

beschikken om dit zelfstandig op te maken –of het betreft een S-BVBA- en daar op heden een 

beroep voor moeten doen op zo’n cijferberoeper kost dit hen immers ook nog eens 500 euro 

bovenop de notariskosten. 

Het enige risico dat komt kijken bij een beroep op een expert uit de private sector is dat er 

belangenvermenging kan ontstaan. De accountant zal er immers alle belang bij hebben dat de 

vennootschap wordt opgericht, aangezien hij dan later nog zijn diensten zal kunnen verlenen 

aan de vennootschap. De notaris daarentegen moet volgens de regels van de deontologie in 

alle gevallen onafhankelijk en onpartijdig zijn diensten verlenen. Zijn advies mag in geen 

geval ingegeven zijn door winstbejag. Bovendien heeft hij er ook minder belang bij dan de 
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cijferberoeper wat betreft de toekomstige diensten die hij zou kunnen verstrekken aan de 

vennootschap. 

 

82.  Bij het oprichten van een SUP kan er geen verplichte verschijning zijn voor de notaris, 

aangezien de oprichting van een SUP volledig elektronisch moet kunnen gebeuren. Dit 

betekent nochtans niet dat notarissen geen rol meer kunnen spelen bij de oprichting van 

SUP’s. Ten eerste is hun advies nog steeds van onschatbare waarde voor oprichters die de 

juiste vennootschapsvorm zoeken voor hun onderneming. Hierbij kan de notaris de voor- en 

nadelen van de SUP toelichten. Ten tweede is er bij de conversie en de oprichting door een 

andere, vrijwillig door de lidstaat aan te bieden vorm nog steeds nood aan de notaris. De 

lidstaat kan dit zelfs verplichten in deze situatie. Bij deze laatste zijn er eveneens geen 

modelstatuten voorzien waardoor de notaris hier ook weer zijn expertise kan aanbieden inzake 

op maat gemaakte statuten.
159

  Om af te sluiten is er zélfs bij de elektronische oprichting nog 

een plaats weggelegd voor de notaris. Zo zouden notarissen bijvoorbeeld op basis van een 

spreidingsprincipe de oprichting van de SUP en de controle van de documenten voor hun 

rekening kunnen nemen eens deze werden geüpload in de module.
160

 

 

C. Elektronische oprichting 

 

83.  Aangezien België voor haar vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid nog 

steeds verlangt dat de oprichters langs de notaris passeren voor hun authentieke 

oprichtingsakte, is het niet mogelijk om zo’n vennootschap elektronisch op te richten. Althans 

niet voor de oprichters zelf. Dit betekent nochtans niet dat België volledig de elektronische 

boot heeft gemist. Onder minister Annemie Turtelboom zijn er verscheidene initiatieven 

genomen om de tandwielen van het logge justitiële apparaat te doen draaien op deze van de 

21
e
 eeuw.  

 

De minister bouwde hiervoor verder op het succesvolle “e-depot” dat sinds juni 2006 ter 

beschikking van notarissen staat. Daarmee kunnen notarissen alle soorten rechtspersonen in 
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één enkele keer elektronisch in de KBO inschrijven, de oprichtingsakte bij de elektronische 

griffie van de FOD Justitie indienen en ze opsturen naar het Belgisch Staatsblad voor 

bekendmaking.
161

 Op die manier kan een onderneming nu in slechts drie dagen worden 

opgestart, waar dit vroeger gemakkelijk 50 dagen in beslag kon nemen.
162

 

 

84.  Na het grote succes van het e-depot werd het hoog tijd om de elektronische oprichting 

van rechtspersonen ook voor particulieren mogelijk te maken. Dankzij een samenwerking 

tussen de Federale Overheidsdienst Justitie en de Dienst voor Administratieve 

Vereenvoudiging staat sinds februari 2012 de applicatie ‘e-griffie’ ter hunner beschikking. 

Aanvankelijk enkel voor de oprichting van vzw’s, maar enige tijd later werd dit ook mogelijk 

voor alle andere rechtsvormen die via een onderhandse akte kunnen opgericht worden. Met 

‘e-griffie’ kunnen particulieren bovenvermelde entiteiten oprichten zonder zich fysiek naar de 

griffie van de rechtbank van koophandel te moeten begeven. Gezien de communicatie van de 

overheid rond de werking van het systeem zo goed als nihil is, geef ik hier even de procedure 

weer:  

“De gebruiker meldt zich aan met behulp van zijn e-ID-lezer, voorzien van een elektronische 

identiteitskaart en geeft de pincode in. Hij vult de metagegevens in, uploadt de digitale scan 

van de oprichtingsakte ondertekend door alle oprichters, het uittreksel van de statuten voor 

publicatie in het Belgisch Staatsblad en lijst met de initiële benoemingen. Hij genereert een 

elektronische handtekening via zijn e-ID. Na betaling met behulp van het 

internetbetaalsysteem Ogone, wordt het dossier automatisch overgezonden naar de FOD 

Justitie en is de oprichting van de rechtspersoon een feit.
163

 Concreet betekent dit, dat de 

rechtspersoon in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is opgenomen en dat de 

oprichtingsakte enkele dagen later in het Belgisch Staatsblad verschijnt.
164

 De gescande 

oprichtingsakte blijft bewaard op de zetel van de vennootschap. De neerlegging gaat gepaard 
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met een door de oprichter elektronisch ondertekende verklaring die bepaalt dat de originele 

stukken en de neergelegde elektronische kopieën overeenstemmend zijn.”
165

 

 

Na een succesvolle testfase, kwam er in januari 2013 een wettelijke basis voor e-griffie.
166

 De 

faciliteit werd hiermee ingeschreven in het wetboek van vennootschappen en in de wet van 27 

juni 1921 betreffende de verenigingen.
167

 Voor die verenigingen werd het toepassingsgebied 

vervolgens uitgebreid, zodat zij niet enkel oprichtingsakten maar ook wijzigingsakten, 

uittreksels van akten en processen-verbaal elektronisch neer konden leggen.
168

  

Een jaar later volgde de extension pack ook voor de vennootschappen.
169

 Het KB van 25 april 

2014 maakt het voor hen ook mogelijk om onderhands opgestelde wijzigingsakten 

elektronisch neer te leggen. De particulier zou daarbij eveneens rechtstreeks de nodige 

aanpassingen in de KBO kunnen doen. Op het eerste zicht lijkt dit opnieuw niet echt nuttig 

voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. De wijzigingen aan hun (authentieke) 

oprichtingsakten moeten immers door een notaris gedaan worden. Dit geldt echter niet voor 

de ontslag- en benoemingsbesluiten van het bestuur aangezien dit via onderhandse akte kan 

gebeuren. Gezien de gevolgen qua tegenwerpelijkheid aan derden vanaf de publicatie hiervan, 

kan de snelheid van de e-griffie voor hen een grote meerwaarde betekenen. 

Het was eigenlijk de bedoeling de optie van elektronische neerlegging van wijzigingsakten 

voor vzw’s reeds eind 2012 rond te hebben. Commerciële vennootschappen zouden enkele 

maanden later volgen, waarna de wettelijke basis voor beide zou volgen. Problemen met de 

Privacycommissie en met de technische uitwerking van het concept staken echter stokken 

tussen de wielen.
170

 Na het verkrijgen van de benodigde machtiging van het Sectoraal Comité 
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van het Rijksregister in februari 2014,
171

 is het nu enkel de techniek die nog op zich laat 

wachten. Bij consultatie van de applicatie is het op moment van schrijven nog steeds niet 

mogelijk om een wijzigingsakte elektronisch door te voeren. Dit moet nog steeds op papier 

gebeuren.  

 

85.  Zelfs zonder dat ondernemers hun wijzigingsakten kunnen neerleggen biedt de 

applicatie nochtans vele voordelen: de werklast is verlaagd op de griffies van de rechtbank 

van koophandel, de oprichting verloopt sneller, de oprichters hoeven zich niet meer naar de 

griffie te verplaatsen en moeten zich dus ook niet meer schikken naar de openingsuren van de 

griffie.
172

 Daarenboven is het oprichten van een vennootschap via e-griffie goedkoper dan 

wanneer dit op papier gebeurt. De procedure via papieren versie kost 265,47 euro waar dit 

voor een elektronische versie slechts 214,41 euro kost. Voor een wijzigingsakte (eens dit 

systeem op punt staat) geldt in beide gevallen het tarief van 155,73 euro.
 173

 

 

86.  De wijziging in artikel 72 W. Venn. die stelt dat de vergoeding verschuldigd blijft, ook 

als er uiteindelijk geen dossier wordt aangelegd of bekendmaking gebeurt, voelt wat vreemd 

aan.
174

 Dit is evenwel ingegeven door de overweging dat de elektronische oprichting wel eens 

een lagere drempel zou kunnen bieden voor grappenmakers die frivole aanvragen willen doen. 

Door de inpassing van deze zinsnede kan dit een duur grapje worden.
175

 Een hogere mate aan 

zekerheid over de identiteit van de oprichter is bovendien gerealiseerd doordat de applicatie 

enkel toegankelijk is mits het gebruik van een eID-lezer, voorzien van een eID-kaart. Steeds 

meer gezinnen hebben zo’n kaartlezer in huis, dus dit zal slechts weinig oprichters 

afschrikken. Dit systeem wordt trouwens ook al jaren met succes gebruikt voor het invullen 

van de belastingaangifte in het kader van het zogenaamde “tax on web” systeem.  
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D.  Registratie bij ondernemingsloket  

 

87.  Even recapituleren. Uw S-BVBA is rechtsgeldig opgericht: met bijstand van een 

cijferberoeper heeft u een financieel plan opgemaakt, met betrekking tot uw inbreng in natura 

heeft u een rapport van een bedrijfsrevisor, u bent langsgegaan bij de notaris voor de 

authentieke oprichtingsakte,
176

 de notaris heeft die geregistreerd bij een registratiekantoor van 

de FOD Financiën en elektronisch of in papier neergelegd op de griffie van de rechtbank van 

koophandel, uw dossier werd aangemaakt bij de kruispuntbank ondernemingen
177

 en de KBO 

heeft u daarop een ondernemingsnummer toegekend. Derden weten bovendien dat uw 

vennootschap bestaat want uw oprichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlagen bij het 

Belgisch Staatsblad.  

Uw administratieve hordeloop is nog niet voorbij. U moet zich nog inschrijven in het 

ondernemingsloket. De griffie geeft slechts de identiteitsgegevens van de vennootschap in bij 

de KBO. Daarna moet het ondernemingsloket nog de hoedanigheid (handelsonderneming of 

niet-handelsonderneming naar privaatrecht), de activiteiten, bankrekeningnummers en de 

vestigingseenheden van de vennootschap invoeren. Deze inschrijvingsaanvraag moet 

gebeuren door de onderneming zelf. Dit wil zeggen door de daartoe bevoegde 

vertegenwoordigers van de inschrijvingsplichtige vennootschap,
178

 namelijk de zaakvoerder 

of de persoon die daartoe werd aangesteld. De vergoeding die het ondernemingsloket hiervoor 

aanrekent is 82,50 euro, waarbij je telkens 82,50 euro bijbetaalt per bijkomende 

vestigingseenheid.
179

 

 

88.  Op het eerste zicht lijkt de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket 

als één van de zovele formaliteiten. Dit is nochtans een grote stap voorwaarts voor 

ondernemers over de hele Unie. Voor het waarom hiervan moeten we even stilstaan bij de 
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invloed van de dienstenrichtlijn van 2006
180

 op de ondernemingsloketten. Het was 2003 toen 

we de Handelsregisters en de Kamers van Ambachten en Neringen omruilden voor de 

ondernemingsloketten.
181

 Dit had als doel de vereenvoudiging van administratie en controle. 

Taken die voorheen door de overheid uitgeoefend werden, worden doorgeschoven naar 

private instellingen die verplicht de vorm van een VZW aannemen. Deze 

ondernemingsloketten zien er op toe dat vennootschappen hun inschrijving slechts verkrijgen 

indien zij over de vereiste basiskennis van bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid 

beschikken. Zij controleren eveneens op zaken als de vergunning beenhouwer-spekslager en 

beroepskaart voor vreemdelingen.
182

  

 

Naast hun wettelijke taken mochten ondernemingsloketten ook aan startende en andere 

ondernemingen adviserende en begeleidende diensten verlenen, zolang zij hiermee niet in het 

vaarwater kwamen van dienstverstrekkers waaraan door de wet exclusief bepaalde taken 

werden toegekend.
183

 Aangezien er meerdere ondernemingsloketten waren, zorgde de 

competitiedrang voor een alsmaar bredere reeks van additionele diensten.  

 

89.  In 2006 kwam dan de Dienstenrichtlijn. België heeft deze in december 2009 omgezet 

in haar nationaal recht, met als gevolg dat de ondernemingsloketten nu ook als ‘één-loketten’ 

fungeren.
184

 De Dienstenrichtlijn vaart hiermee verder op de golf die reeds door de oude 

ondernemingsloketten in gang gezet was, namelijk deze van een uitgebreide bijstand aan 

ondernemers. De focus is daarbij verlegd van het nationale kader naar nationale ondernemers 

uit heel de Unie. Zoals de naam al doet vermoeden kunnen ondernemers via de één-loketten
185

 

alle formaliteiten en vergunningen vervullen, die nodig zijn om hun activiteiten te kunnen 
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starten.
186

 Maar dat is niet alles. Artikel 8 verplicht de lidstaten om erop toe te zien dat de 

procedures en formaliteiten betreffende de toegang tot en de uitoefening van een 

dienstenactiviteit online kunnen afgehandeld worden.
187

 Dit omvat het gehele administratieve 

proces, vanaf de eerste aanvraag/indiening van documenten door de dienstverrichter tot het 

uiteindelijke antwoord van de relevante bevoegde instantie.
188

  

 

90.  De links naar alle één-loketten over de hele Unie zijn weergegeven op de website van 

de Europese Commissie.
189

 Op de nationale website van elke lidstaat is eveneens alle 

informatie weergegeven over het starten van de onderneming, mooi gebundeld en 

gemakkelijk toegankelijk. Deze informatie is ook verplicht beschikbaar bij elk 

ondernemingsloket.
190

 Een uiteenzetting van de verschillende administratieve hoepels waar 

een oprichter moet doorspringen over de verschillende lidstaten heen, heeft in deze bijdrage 

mijns inziens nog weinig nut. Met enkele muisklikken vindt elke belanghebbende, voor elke 

lidstaat, alle te vervullen formaliteiten voor het opstarten van een onderneming. Van Finland 

tot Kroatië is er een Engelstalige
191

 website ter beschikking die informeert en een één-loket 

dat de formaliteiten op zich neemt. Bovendien zijn de formaliteiten die een lidstaat van zijn 

ondernemers mag verlangen eveneens geharmoniseerd. Let wel, zij zijn niet eengemaakt, 

maar de voorwaarden en machtigingen moeten voldoen aan de vereisten van de richtlijn. Dit 

betekent dat ze niet discriminatoir mogen zijn, gerechtvaardigd moeten zijn door een reden 

van algemeen belang en het nagestreefde doel niet door een minder beperkende maatregel kan 

worden bereikt, met name omdat een controle achteraf te laat zou komen om werkelijk 

doeltreffend te zijn.
192

 Verder zijn er expliciet verboden eisen
193

 en regels te vinden in 

verband met de vergunningsduur
194

 en –procedure.
195
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91.  Deze faciliteiten en harmonisaties zijn van het grootste belang om de effectieve 

mogelijkheden van de vrijheid van vestiging te maximaliseren. Zo zorgen de Belgische 

ondernemingsloketten
196

 bijvoorbeeld voor de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, 

BTW-identificatie, milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning en ga zo maar verder.  

 

Het is een zéér goede oplossing van de Commissie voor de belemmeringen van de interne 

markt en meer bepaald de vrijheid van vestiging. Ze kiest er wijselijk niet voor om in elke 

lidstaat uniformiteit na te streven aangezien dit zo goed als niet te bereiken zou zijn. Dit grijpt 

veel te sterk in in de tradities en gewoontes van de lidstaten. Ze kiest ervoor om alle 

formaliteiten te centraliseren bij één of meerdere instanties in elk van de respectievelijke 

lidstaten. Bovendien verplicht ze de lidstaten om ondernemers duidelijk te informeren. Deze 

mogelijkheden samen met het SUP voorstel, dat de elektronische oprichting door particulieren 

van een uniforme besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid faciliteert, maakt de 

cirkel rond.  

 

§2.  Inhoudelijk 

 

A. Zetelleer 

 

92.  Binnen de zetelleer zijn er twee kampen. Het kamp dat de werkelijke zetelleer 

aanhangt en het kamp dat de statutaire zetelleer verkiest. Om de betekenis en gevolgen van de 

onderscheiden doctrines te begrijpen, moet eerst de basis uiteengezet worden. De 

maatschappelijke zetel van een vennootschap is de plaats waar de vennootschap zich vestigt, 

waar zij kiest om aangesproken te worden door derden. Deze wordt ook wel de statutaire zetel 

genoemd omdat een vennootschap in haar statuten moet bepalen waar zij zich vestigt.  

 

Er moet nochtans een onderscheid gemaakt worden tussen deze en de werkelijke zetel van een 

vennootschap. Het feit dat een vennootschap in haar statuten een zetel op een bepaalde plaats 

zet, betekent niet dat zij van daaruit werkelijk moet gaan opereren. Haar werkelijk 

bestuurscentrum kan ook ergens anders zijn. Meer zelfs, in het Belgische recht is het zo dat 

                                                 

 

196
 Gegevens in verband met de ondernemingsloketten te raadplegen op: 

http://business.belgium.be/nl/uw_bedrijf_beheren/alle_stappen/ondernemingslokets. 



61 

 

derden een vennootschap kunnen aanspreken op de plaats van haar werkelijke zetel, zelfs 

indien deze niet overeenkomt met haar statutaire. Er is evenwel een vermoeden dat de 

werkelijke zetel van de vennootschap overeenstemt met haar statutaire zetel.  

De locatie van de (werkelijke) zetel is van belang voor de taal volgens dewelke de statuten 

moeten opgemaakt worden. Zo mag een vennootschap met een zetel te Luik (Wallonië) 

bijvoorbeeld geen Nederlandstalige statuten gebruiken. Deze taalregel wordt doorgetrokken 

bij een zetelverplaatsing naar een anderstalig gebied. In dat geval moeten de statuten 

aangepast worden. Het is dus niet zo dat, eens een vennootschap werd opgericht in 

overeenstemming met de taal in het gebied van de zetel bij oprichting, zij bij een latere 

verplaatsing geen belang meer moet hechten aan de taal van haar statuten.
197

 

 

93.  Vanuit een internationaal perspectief lijkt het verleidelijk om de zetel van een 

vennootschap te vergelijken met het bepalen van de nationaliteit van een natuurlijk persoon. 

Hoewel je inderdaad kan stellen dat een vennootschap een bepaalde nationaliteit heeft
198

, 

wordt deze niet op dezelfde manier bepaald als bij natuurlijke personen. Bij laatstgenoemden 

is een nationaliteit immers een logisch gevolg van het bestaan. Bij rechtspersonen en meer 

bepaald vennootschappen, hangt de nationaliteit af van de rechtsorde die hen 

rechtssubjectiviteit toekent.
199

 De rechtsorde waaronder de vennootschap valt wordt 

aangeduid als de lex societatis. Daarnaast is er nog een belangrijker verschil. Zo maakt 

MEEUWSEN het onderscheid tussen enerzijds de unilaterale wijze van vaststelling van 

nationaliteit bij natuurlijke personen en anderzijds private rechtspersonen waarbij dit op 

multilaterale wijze wordt bepaald.
200

  

Dit principe is van groot belang voor vennootschappen en dan vooral voor deze die 

grensoverschrijdende activiteiten aangaan. Door een multilaterale wijze van vaststelling van 

nationaliteit, bepaalt het Belgische IPR volgens specifieke criteria welke vennootschappen 

haar nationaliteit hebben. Op basis van dezelfde criteria bepaalt het welke nationaliteit andere 

vennootschappen hebben. Dit overigens in tegenstelling tot de unilaterale wijze waarbij een 
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staat louter bepaalt wie zijn nationaliteit heeft en niet welke nationaliteit andere (natuurlijke) 

personen hebben. Door die multilaterale wijze van bepaling en de wisselwerking tussen 

incorporatieleer en zetelleer, komt men tot de situatie dat een bepaalde vennootschap soms 

meerdere nationaliteiten of geen enkele heeft. 

 

94.  Er dus twee manieren waarop een lidstaat kan bepalen of een vennootschap zijn zetel 

heeft op haar grondgebied. Als gevolg hiervan zijn er ook twee wijzen van waaruit de lidstaat 

de aanknopingspunten kan benaderen die de nationaliteit van vennootschappen bepalen. 

Zowel aan de leer van de statutaire als aan die van de werkelijke zetel zijn voor- en nadelen 

verbonden. 

 

95.  De incorporatieleer kan leiden tot law shopping. Door de statutaire zetel los te 

koppelen van de werkelijke zetel kan een vennootschap kiezen onder welk recht hij valt. De 

meest extreme vorm hiervan zijn ‘brievenbusvennootschappen’. Zoals het woord zelf doet 

vermoeden wordt hierbij een zetel gekozen in een land waar het bedrijf eigenlijk totaal geen 

band mee heeft. Het enige dat de vennootschap met dat land gemeen heeft, is dat de zetel de 

plaats is waar haar post toekomt en waar zij dus wettelijk kan worden aangesproken voor haar 

verplichtingen.  

 

De statutaire zetelleer heeft nochtans niet enkel negatieve effecten. Zo geeft deze leer meer 

zekerheid aan vennootschappen. Vooral voor groepsstructuren is de statutaire zetelleer een 

zeer handig instrument. Zij kunnen de zetel van al de vennootschappen in hun groep plaatsen 

binnen het voordeligste land. Dit laat toe al hun formaliteiten te centraliseren. Zij zijn er 

hierbij van verzekerd dat de plaats waar hun statutaire zetel gevestigd is onomstotelijk het 

recht is dat op de groep van toepassing is, althans vanuit het perspectief van het land waar die 

statutaire zetel gevestigd is. Hoe sterk zij ook verbonden raken met het buitenland, de 

gewijzigde aanknopingspunten zullen er nooit toe leiden dat ze hun kwalificatie als EU-

burger verliezen, in de zin van art. 54 VWEU. 

Dit in tegenstelling tot de werkelijke zetelleer waarbij het afhangt van de persoonlijke 

overtuiging van de rechter over de bepaling van de ‘voornaamste vestiging’ van een 
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vennootschap.
201

 Indien deze beslist dat die elders gevestigd is verliest de vennootschap haar 

rechten die zij ontleedt aan haar erkenning als ‘vennootschap onder het recht van een EU-

lidstaat’ en kan zij dus ook niet meer optreden tegen belemmeringen van haar vrijheid van 

vestiging. Bovendien moet de vennootschapsgroep nu in elk land aan andere formaliteiten 

gaan voldoen, aangezien de vennootschappen nu niet meer gecentraliseerd kunnen worden in 

één land.  

 

De statutaire zetelleer heeft niet alleen voordelen voor vennootschappen waarop ze van 

toepassing is maar ook voor de lidstaat die deze leer volgt. De reden dat Nederlandse en 

Britse vennootschappen zo’n prominente rol spelen in de light vehicle competition
202

 is dat 

Nederland en het VK de statutaire zetelleer volgen. Dit laat hen toe om hun 

vennootschapsvormen aan te bieden in het buitenland. Ondernemers kunnen in die landen 

immers een vennootschap oprichten met bijhorende statutaire zetel, waarna ze onder die 

vennootschap in hun eigen land gaan handelen. Vennootschappen die de werkelijke zetelleer 

aanhangen kunnen zich enkel verdedigen tegen zo’n buitenlandse vennootschapsvormen, door 

zelf een zo goed mogelijke startersvennootschap aan te bieden. Ze kunnen geen actieve rol 

innemen door zelf ook hun vennootschappen op de buitenlandse markt aan te bieden. Als een 

buitenlandse ondernemer voor die vennootschappen zou kiezen, wordt hij geconfronteerd met 

het verlies van nationaliteit van de vennootschap, vanaf het moment dat ze hun werkelijk 

bestuurscentrum terug naar hun eigen land brengen waar ze hun activiteiten willen 

uitoefenen.
203

 

 

Tegelijkertijd brengen landen die de werkelijke zetelleer volgen hun eigen ondernemingen in 

een discriminatoire positie. Zoals hierboven besproken bij het stuk over de vrijheid van 

vestiging, maakt de rechtspraak van het Hof van Justitie het mogelijk voor een buitenlandse 

vennootschap in België actief te zijn en van hieruit te worden geleid en tóch haar buitenlandse 
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nationaliteit te behouden. Dit terwijl Belgische vennootschappen dit voordeel juist wordt 

ontzegd.
204

 

 

96.  Waarom dan nog kiezen voor de werkelijke zetelleer? Het grootste voordeel is dat 

deze ingaat tegen wetsontwijking. Zo maakt het voor de Belgische fiscus niet uit dat een 

vennootschap zijn post verstuurt en laat toekomen op de statutaire zetel in Luxemburg, indien 

deze duidelijk vanuit België wordt bestuurd. Als de vennoten willen vermijden dat de 

Luxemburgse zetel als fictief wordt beschouwd, is het essentieel dat de samenkomst van de 

algemene vergadering in het buitenland plaatsvindt, dat de beslissingen daar worden genomen 

en dat de boekhouding aldaar wordt gehouden.
205

 Indien dat niet het geval is zal de 

vennootschap als zijnde Belgisch beschouwd worden en zal de Belgische fiscus dus zijn 

gangetje kunnen gaan met al haar winst. 

Hierbij moet evenwel de kantmelding gemaakt worden dat de invoering van de statutaire 

zetelleer op het gebied van het vennootschapsrecht geen invloed heeft op de 

taxatiebevoegdheid van de lidstaat. Hetzelfde kan trouwens gezegd worden over de 

toepasselijke insolventieregeling. Het toepasselijk recht wat die aangelegenheden betreft is 

allemaal Europeesrechtelijk bepaald. Voor het insolventierecht is het ‘centre of main interest’ 

bepalend voor de plaats waar de insolventieprocedure kan worden geopend en het toepasselijk 

faillissementsrecht. Voor het fiscaal recht gaat het om het ‘centre of management and 

control’.
206

 

 

B. Modelstatuten  

 

97.  De idee van modelstatuten is vrij simpel. De overheid verstrekt een kant-en-klare 

oprichtingsakte waarbij enkel de feitelijke gegevens nog moeten worden ingevuld. Vaak gaat 

dit gepaard met een elektronische oprichtingsfaciliteit. Ondernemers die een standaard 

vennootschap willen oprichten vullen dan online eenvoudig hun statuten in door middel van 
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een module. Voor vennootschappen waar geen maatwerk aan te pas komt kan dit zeer veel 

tijd en geld besparen. De effectenbeoordeling van de Commissie toont aan dat er bij gebruik 

van modelstatuten, zoals bij de Britse limited, helemaal geen juridisch advies nodig is.
207

 Als 

de wetgever effectief voorbij gaat aan de notariële tussenkomst bespaart de oprichter 

bovendien ook al de kosten die daarbij gepaard gaan. 

 

98.  Er zijn veel landen die deze faciliteit ter beschikking stellen. Zo staan er in Duitsland 

bijvoorbeeld twee ‘Musterprotokollen’ ter beschikking voor ongecompliceerde 

standaardoprichtingen, i.e. enkel inbreng in geld, hoogstens door drie vennoten en één 

zaakvoerder.
208

 Opmerkelijk is wel dat Duisland niet afdoet van de obligatoire notariële 

tussenkomst. De tussenkomst beperkt zich echter tot de controle van de echtheid van de 

handtekeningen.  Hiermee vinkt Duitsland dus slechts één van de twee vakjes aan: die van de 

tijdsbesparing. Deze van de kostenbesparing blijft onaangeroerd.
209

  

 

99.  Op dit moment is er in België nog geen mogelijkheid om een vennootschap op te 

richten met modelstatuten. Met het voorstel voor een nieuw Wetboek van Vennootschappen 

zou daar evenwel verandering in komen. Er zou voor de nieuwe BVBA een standaardmodel 

ter beschikking staan van de ondernemers, met wettelijke standaardstatuten, máár met ruime 

keuzemogelijkheden.
210

 

 

C. Minimumkapitaal 

 

100.  Met de Tweede Kapitaalrichtlijn
211

 werden in de Unie regels ingevoerd om 

aandeelhouders en schuldeisers van naamloze vennootschappen te beschermen. Ze zorgde o.a. 
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voor regels inzake de vorming van het kapitaal, uitkeringen aan aandeelhouders, verkrijging 

door de vennootschap van eigen aandelen en verhoging respectievelijk vermindering van het 

maatschappelijk kapitaal.
212

 Waar het kapitaal toen nog gezien werd als dé manier om 

schuldeisers te beschermen, is dit ondertussen grotendeels achterhaald.
213

 Het is niet voor 

niets dat verschillende Europese landen (VK, FR, SP, NED, DUI) de verplichting tot 

minimumkapitaal hebben laten vallen. Enkele kleine voorbeeldjes zullen al snel aantonen dat 

het minimumkapitaal een weinig schuldeiser-beschermende functie heeft.  

Zo zal een minimumkapitaal van 18550 euro, zoals vereist voor de Belgische BVBA, niet 

veel nut hebben voor de schuldeisers van een bouwbedrijf dat elke week contracten van 

50.000 euro afsluit. Het probleem met een minimumkapitaal is namelijk dat dit niet is 

afgestemd op de bedrijvigheid van de vennootschap. Zowel een familiaal schildersbedrijfje 

als een vennootschap met inrichtingen over zes lidstaten, heeft aan een minimumkapitaal van 

18.550 euro genoeg volgens de wetgever.  

Bovendien kan het zelfs zo zijn dat het minimumkapitaal voor de schuldeisers van die kleine 

schildersvennootschap al niet genoeg bescherming biedt. Het minimumkapitaal is vaak al 

volledig opgebruikt tegen dat problemen met liquiditeit verschijnen. Als gevolg van geleden 

verliezen kan het kapitaal volledig weg zijn. Kapitaal kan op de passiefzijde van de balans 

namelijk volledig gecounterd worden door overgedragen verliezen.
214

 

 

Het minimumkapitaal is nochtans niet volledig nutteloos. De oprichters van een vennootschap 

met een minimumkapitaalvereiste zijn vaak meer kapitaalkrachtig dan deze van een 

vennootschap zonder. Hierdoor genieten de vennootschappen met een 

                                                                                                                                                         

 

Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met 
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minimumkapitaalvereiste een betere reputatie. Ook gaan die oprichters vaak beter stilstaan bij 

de oprichting van een vennootschap.  

 

Ten derde is het minimumkapitaal in België belangrijk voor de vordering tot ontbinding. Deze 

kan door elke belanghebbende worden ingesteld wanneer het bedrag van het netto-actief 

gedaald is onder dat van het minimum te volstorten bedrag.
215

  

 

101.  Het minimumkapitaal op zichzelf staand heeft dus zijn nut wat verloren. Het zijn de 

psychologische gevolgen en gedragsregels die eraan gekoppeld zijn, die een positief effect 

hebben. Het is niet enkel het minimumkapitaal maar het volledig eigen vermogen dat instaat 

voor de schuldvorderingen.
216

 Het was eigenlijk zelfs nooit de bedoeling van de Tweede 

Kapitaalrichtlijn een minimumkapitaal in te voeren voor een besloten vennootschap zoals de 

BVBA. België heeft dat vrijwillig ingevoerd, samen met dat voor de NV. In Nederland was 

trouwens het omgekeerde waar te nemen. Nederland had geen besloten vennootschap maar 

voerde speciaal één in, om uit de klauwen van de Tweede Kapitaalrichtlijn te blijven.
217

 

Gezien de huidige bloei van de BV was dit een zeer goede zet. Met de komende hervorming 

van het Belgisch vennootschapsrecht zou het minimumkapitaal dan ook afgeschaft worden 

voor onze Belgische BVBA.
218
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Hoofdstuk IV. Wat voorafging 

 

Afdeling I. Reeds bestaande Europese vennootschapsvormen 

 

§1. De Europese “naamloze” vennootschap (SE: Societas Europaea)  

 

102.  In 1970 kwam de Europese Commissie met een voorstel om een Europese 

vennootschap tot leven te roepen. Hiermee wou de Europese regelgever tegemoet komen aan 

de verlangens die vanuit de bedrijfswereld geuit werden. Ingevolge de interne markt en de 

vrijheid van vestiging waren er namelijk zeer veel ondernemingen die grensoverschrijdend 

actief waren in de EU. Er was nochtans geen enkele vennootschapsvorm die daaraan 

aangepast was, aangezien in elke lidstaat het nationale vennootschapsrecht gold voor wat 

betreft de entiteiten die op hun grondgebied handel drijven. Met de SE kwam een eenvormig 

statuut over de gehele Unie. Dit in tegenstelling tot de tot dan gangbare praktijk van 

dochtervennootschappen, die per lidstaat andere verplichtingen en werkingsregels met zich 

meebracht.  

 

103.  Het voorgaande moet evenwel enigszins worden genuanceerd in de volgende zin. 

Initieel zou de SE een echte supranationale vennootschap worden, volledig beheerst door het 

recht van het “29
e
 regime”.

219
 Dit was een zeer ambitieus en vooral vooruitstrevend initiatief. 

Na 31 jaar onderhandelen bleek dat de SE, toen zij aangenomen werd in 2001, veel van haar 

pluimen had verloren. Voor alle punten waar er geen akkoord over gesloten, is komt een 

verwijzing naar het toepasselijk recht van de lidstaat waar de SE zijn statutaire zetel heeft in 

de plaats.
220

 Het is nochtans niet zo dat hiermee de incorporatieleer werd ingevoerd voor de 

SE. De statutaire zetel moet in dezelfde lidstaat liggen als het hoofdbestuur.
221

 Het gevolg van 

deze systematische verwijzing is daarentegen wel dat er niet één SE is, maar er 28 
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verschillende zijn en is het geen supranationale vennootschapsvorm maar eerder een semi-

nationale.
222

  

 

104.  Deze evolutie vertoont grote gelijkenissen met de SPE en de SUP die erop volgden. 

Hoewel het oorspronkelijk ook de bedoeling was om één supranationale besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten, werd dit uiteindelijk zo afgezwakt 

dat enkel de kern nog bleef. Voor de rest zijn er verwijzingen naar het nationale recht waar de 

SUP is ingeschreven waardoor er opnieuw 28 verschillende SUP’s zullen tevoorschijn komen. 

Wat de diversiteit hier evenwel nog erger maakt, is dat na de SPE gekozen werd voor een 

richtlijn. Hierdoor zullen er zelfs wat betreft de zaken waar er op Europees niveau wel een 

akkoord over was, nog lichte verschilpunten zijn. Zélfs de richtlijn noemt de SUP expliciet 

een nationale vennootschapsvorm.
223

 

 

105.  Zo sterk als de gelijkenissen zijn in het wetgevend proces, zo zwak zijn ze voor wat 

betreft het doel van de rechtsfiguren. De Europese regelgever stelt in de overwegingen van de 

SE-verordening dat de omvang van het minimumkapitaal de oprichting van een SE door 

kleine en middelgrote ondernemingen niet mag bemoeilijken.
224

 Niets lijkt minder waar. Het 

minimumkapitaal voor de SE werd vastgesteld op maar liefst 120.000 euro. Er mag mijns 

inziens dus toch wel met zekerheid gesteld worden dat de SE zich richt tot de grote 

vennootschappen. Dat komt nog meer tot uiting als we kijken naar de oprichtingskosten van 

de SE. Hiertoe werd, in opdracht van het directoraat-generaal voor interne markt en diensten 

van de EU, een externe studie bevolen. ERNST & YOUNG kwam tot de conclusie dat de 

oprichtingskost gemiddeld 784.000 euro bedraagt.
225

 De kosten variëren daarbij tussen de 

honderdduizend en de vier miljoen euro. Dat het altijd nog kostelijker kan, bleek in 2006 bij 

de grensoverschrijdende fusie van 2 verzekeringsmaatschappijen. De vennootschappen 
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 Overweging 9 van het Tweede Werkdocument. 
224

 Art. 13 SE-verordening, 4. 
225

 Dit is inclusief belastingen, kosten van juridisch advies, vertaalkosten en inschrijvingskosten (Verslag van de 

Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake de toepassing van verordening nr. 2157/2001 van de 

Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE), 17 november 2010, 

COM/2010/0676 def., http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:52010DC0676, 3-4. 
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‘Allianz AG’ en ‘RAS S.p.A’ fusioneerden daarbij in ‘Allianz SE’, goed voor 

omzettingskosten van maar liefst 95 miljoen euro.
226

 

 

106.  Los van het enorme prijskaartje dat aan de oprichting van een SE vasthangt, zijn er 

nog redenen waarom de SE niet geschikt is voor de kmo. Door de grote verscheidenheid die 

in het SE-statuut van elke lidstaat is geslopen, zijn de procedures zeer ondoorzichtig en 

tijdrovend geworden. De regeling rond de werknemersparticipatie doet daar nog een schepje 

bovenop. Daarnaast is er nog het feit dat het onmogelijk is voor een besloten vennootschap 

om rechtstreeks een SE te vormen via een grensoverschrijdende fusie of door omzetting. A 

minori ad maius is dit mogelijk voor een natuurlijk persoon. Er zijn namelijk maar vier 

manieren om een SE te vormen. Bij elk van die manieren moet daarenboven een 

grensoverschrijdend effect aanwezig zijn.
227

(Zie schema) Dit is misschien wel dé grootste 

belemmering voor een kmo. 

                                                 

 

226
 De totale transactie bedroeg 5,7 miljard euro, zie volgende link pagina 3:  

https://www.allianz.com/v_1339499780000/media/current/en/media/images/pdf/saobj_899680_05_09_11_allian

z_group_repositioning___ir_release_englisch.pdf. 
227

 Art. 2 SE-verordening, 4; De mogelijkheden zijn: 1. De fusie tussen minstens twee NV’s uit verschillende 

lidstaten 2. De oprichting van een holding-SE door ten minste twee naamloze vennootschappen en/of 

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, die onder het recht van verschillende lidstaten ressorteren, dan 

wel die ten minste twee jaar een dochtervennootschap hebben die onder het recht van een andere lidstaat 

ressorteert of een bijkantoor heeft gelegen in een andere lidstaat 3. Oprichting van een dochter-SE door ten 

minste twee bedrijven, ondernemingen of andere rechtspersonen die onder het recht van verschillende lidstaten 

ressorteren, dan wel die ten minste twee jaar een dochtervennootschap hebben die onder het recht van een andere 

lidstaat ressorteert of een bijkantoor heeft gelegen in een andere lidstaat 4. De omzetting van een NV naar 

nationaal recht, mits deze ten minste twee jaar een dochtervennootschap of bijkantoor heeft in een andere 

lidstaat. 
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. 

Bron: http://eur-lex.europa.eu/ 

 

§2. Het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)
228

 

 

107.  Hoewel de EESV verordening
229

 ongeveer 16 jaar voor de SE in voege kwam, komt 

deze hier toch pas na de SE aan bod. De reden hiervoor is dat de werkzaamheden aan de 

EESV-verordening eigenlijk pas na deze over de SE gestart werden. De SE-onderhandelingen 

sleepten veel te lang aan. De Unie had nood aan een manier om de zwaargewichten van de 

bedrijfswereld dán al in de mogelijkheid te stellen om grensoverschrijdend samen te werken.  

 

Ze ging dus uit van dezelfde doelstelling als de SE, maar alle punten waar er discussie kon 

over zijn tijdens het wetgevend proces werden weggelaten. De EESV heeft daarom een louter 

ondersteunende functie voor twee of meer vennootschappen die willen samenwerken. Net 

zoals de SE kan het EESV ook zijn zetel verplaatsen van het ene land naar het andere, zonder 

dat dit de gedwongen ontbinding van de rechtspersoon betekent.
230

  

 

                                                 

 

228
 Gezien de lage relevantie van de EESV voor kmo’s wordt dit in deze bijdrage slechts zeer kort behandeld. 

Voor een bredere uiteenzetting, zie: D. VAN GERVEN, "De Europese Vennootschap en het Europees 

Economisch Samenwerkingsverband", TRV, 2006, (129) 129-136 en K. BYTTEBIER, Fusies en overnames, 

IV/2, Brugge, Die Keure, 2012, 881-894. 
229

 Verord.Raad nr. 2137/85, 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden 

(EESV), Pb.L. 31 juli 1985, afl. 199, 1-9; Hierna “EESV-verordening”.  
230

 De statutaire zetel moet in beide gevallen evenwel samenvallen met de werkelijke zetel, zie: art. 12 EESV-

verordening en  art. 7 SE-verordening. 
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108.  Hoewel dit samenwerkingsverband, in tegenstelling tot de SE, ook open staat voor 

kleine vennootschappen en zelfs voor natuurlijke personen, is deze toch niet geschikt voor 

kmo’s die hun eerste grensoverschrijdende stap willen zetten. Dit was ook nooit de bedoeling. 

Het is een rechtspersoon die een ondersteunende functie heeft voor de activiteiten van zijn 

leden uit verschillende lidstaten van de Unie.
231

 Ze kunnen hierdoor samenwerken onder een 

gemeenschappelijke naam en met rechtspersoonlijkheid, terwijl ze toch nog hun 

onafhankelijkheid behouden. Maar daar stopt het dan ook. Het EESV streeft geen winst na 

voor zichzelf, kan niet meer dan 500 werknemers te werk stellen
232

 en kan geen openbaar 

beroep doen op het spaarwezen.
233

  

Zeer belangrijk is ook dat de leden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de 

schulden van het samenwerkingsverband, ongeacht de aard daarvan.
234

 Al te veel gewicht 

moet daar natuurlijk ook niet aan gehecht worden want meestal zijn de leden zelf 

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Er is dus een transparantie alsof zij zelf de 

schulden zouden gemaakt hebben. Op dat vlak is dat bijvoorbeeld vergelijkbaar met twee 

NV’s die samen een VOF oprichten. 

 

109.  Terloops dient nog vermeld te worden dat de Belgische wetgever op het vlak van 

binnenlandse samenwerking ook een vennootschapsvorm ter beschikking heeft gesteld: ‘het 

Economisch Samenwerkingsverband’ of ‘ESV’. De regels lopen grotendeels gelijk met deze 

van het EESV maar de intra-Europese hoedanigheid van deelnemers werd hier weggelaten.
235

 

 

§3. Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE: Societas Cooperativa 

Europaea) 

 

110.  Op 18 augustus 2006 trad de verordening
236

 op de Societas Cooperativa Europaea in 

werking. Bij het analyseren van de overwegingen bij de verordening blijkt dat deze 

vennootschapsvorm er kwam om een gelijke concurrentie op Europees niveau te 
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 Art. 4.2 EESV-verordening. 

232
 Art. 3 EESV-verordening. 

233
 Art. 23 EESV-verordening. 

234
 Art 24 EESV-verordening. 

235
 Zie hierover ook: K. BYTTEBIER, Fusies en overnames, V/2, Brugge, Die Keure, 2012, 959-969. 

236
 Verord.Raad nr. 1435/2003, 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve 

Vennootschap (SCE), Pb.L. 18 augustus 2003, afl. 207, 1–24; Hierna “ECV-verordening”. 
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bewerkstelligen. Eveneens wordt hiermee opnieuw een verregaandere economische 

ontwikkeling nagestreefd.
237

  

De coöperatie is een samenwerkingsvorm die in alle lidstaten is erkend.
238

 Nu er een Europees 

initiatief kwam voor de naamloze vennootschappen in de vorm van de SE
239

 moest er ook één 

komen voor hen. Zeer kort door de bocht kan je dit dus zien als een coöperatieve zoals we in 

het Belgische vennootschapsrecht kennen, maar dan opnieuw met de vereiste van een 

grensoverschrijdend element.
240

 Alles wordt dan nog wat verder bemoeilijkt door de regels 

rond werknemersparticipatie en de vele verwijzingen vanuit de verordening naar het nationaal 

recht van de lidstaat waar de SCE haar statutaire zetel heeft.
241

  

 

111.  Hierdoor is het opnieuw niet echt geschikt voor kmo’s. Het gebruik mag voor hen 

nochtans niet volledig uitgesloten worden. Het minimumkapitaal bedraagt veel minder dan de 

SE, namelijk 30.000 euro.
242

 Coöperaties kunnen de economische invloed van kmo’s op de 

markt helpen opbouwen of vergroten. De grootste voordelen die grote vennootschappen 

kennen -en waartegen kmo’s het altijd moeten laten afweten- kunnen verholpen worden door 

samen een coöperatie te vormen. Dit onder het motto “samen staan we sterk” en “vele 

kleintjes maken één grote”. Denk hierbij maar aan: schaalvoordelen, markttoegang (onder 

                                                 

 

237
 Overweging 6 SCE-verordening. 

238
 Hoewel de SCE hier zo kort behandeld wordt, mag het belang van coöperatieve vennootschappen nochtans 

niet onderschat worden. In België alleen al zorgden deze in 2013 samen voor een omzet van 48,5 miljoen dollar. 

In Frankrijk zelfs voor 410.41 miljoen dollar (Zie: INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE en 

EURISCE, The 2015 world co-operative monitor, 2015, http://monitor.coop/sites/default/files/ 

WCM_2015%20WEB.pdf, 19); Wereldwijd staan ze in voor werkgelegenheid van 250 miljoen mensen en 

genereren ze 2,2 biljoen dollar aan omzet. Binnen de G20 zorgen ze voor 12% van de jobs (zie: 

http://ica.coop/en/facts-and-figures). 
239

 Overweging 4 SCE-verordening. 
240

 Zo zijn er volgens art. 2 SCE-verordening slechts 5 limitatieve manieren waarop een SCE kan worden 

opgericht: 1. Door ten minste vijf natuurlijke en/of rechtspersonen die in ten minste twee verschillende landen 

van de EER verblijven, die zijn opgericht volgens het recht van een lidstaat van de EU en die onderworpen zijn 

aan het recht van ten minste twee lidstaten 2. Door een fusie van coöperaties die zijn opgericht volgens het recht 

van een van de lidstaten en die hun zetel en hoofdkantoor in de betrokken lidstaat hebben, indien ten minste twee 

van de deelnemende coöperaties onderworpen zijn aan het recht van verschillende lidstaten 3. Door omzetting 

van een coöperatie, die is opgericht volgens het recht van een van de lidstaten en die haar zetel en hoofdkantoor 

in die lidstaat heeft, indien de betrokken coöperatie al ten minste twee jaar een vestiging/dochteronderneming 

heeft welke door het recht van een andere EU-lidstaat wordt geregeld. 
241

 Er wordt hierbij net zoals bij de SE en de EESV uitgegaan van de werkelijke zetelleer. Art. 6 SCE- 

verordening vereist dat de statutaire zetel in dezelfde staat als het hoofdbestuur is gelegen.  
242

 Art. 3 SCE-verordening. 
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andere bij grote overheidsopdrachten), financiering, koopkracht, marketing, management, 

opleiding en onderzoekscapaciteit.
 243

 

Hierbij wordt natuurlijk een volledig ander aspect van de huidige belemmeringen van kmo’s 

aangepakt dan bij de Europese initiatieven voor een EPC. Deze kunnen evenwel naast elkaar 

staan en een even grote stimulans voor de economie betekenen. Via coöperaties kunnen 

bedrijven gezamenlijke activiteiten opzetten en risico’s delen zonder hun onafhankelijkheid 

op te geven. Ze kunnen werken onder één naam en kunnen kiezen voor beperkte 

aansprakelijkheid, zodat ook de hypothetische lokale boer-natuurlijk persoon zijn vermogen 

niet zal blootstellen aan de schuldeisers mocht het mislopen.  

Met betrekking tot die lokale boer-natuurlijk persoon dient trouwens ook opgemerkt te 

worden dat de SCE kan dienen voor de verticale integratie van productketens. Op deze manier 

kan een (economisch) zwakke schakel in de toeleveringsketen zelf profijt trekken uit de 

toegevoegde waarde van zijn producten of diensten.
 244

 Hét kenmerk van een coöperatieve is 

immers dat de graad van aandelenparticipatie van ondergeschikt belang is. Zo wordt het 

stemrecht democratisch verdeeld per persoon in plaats van per aandeel en wordt de winst 

verdeeld per ristorno.
 

Dit komt erop neer dat de leden dividenden ontvangen naar 

evenredigheid van hun omzet met de SCE of van het werk dat zij ten behoeve van de SCE 

hebben geleverd.
245

 Er is evenwel nog veel werk voor de boeg om deze manier van 

samenwerken bekend te maken bij de niet-coöperatieve kmo’s. 

 

Afdeling II. Pogingen uit het verleden met de European Private 

Company: De Societas Privata Europaea (SPE) 

 

112.  Bij de bespreking van de SPE is het vanzelfsprekend niet de bedoeling om een diepe 

analyse te doen van de verordening. Ten eerste is hiervoor reeds zeer goede lectuur 

                                                 

 

243
 Med. (Comm.) aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's over de bevordering van coöperatieve vennootschappen in Europa, 23 februari 2004, 

COM/2004/0018, def., http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/? uri=CELEX:52004DC0018& 

from=NL, 6. 
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 Med. (Comm.) aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's over de bevordering van coöperatieve vennootschappen in Europa, 23 februari 2004, 

COM/2004/0018, def., http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri =CELEX:52004DC0018& 

from=NL, 6. 
245

 Art. 66 SCE-verordening. 
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beschikbaar
246

 en ten tweede is de relevantie hiervan vrij laag aangezien de SPE nooit 

werkelijkheid is geworden. Het is evenwel belangrijk in te zien op welke vlakken de SPE 

verschilt van de SUP en waarom het SPE-voorstel afgevoerd is.  

 

§1.  Doelstelling 

 

113.  Net zoals de SUP kwam de SPE voort uit de Small Business Act, in navolging van de 

Europa 2020 strategie. Het doel is dus ook hier het makkelijker te maken voor een kmo om 

bedrijfsactiviteiten op de interne markt te ontplooien en aldus de marktprestatie van kleine en 

middelgrote ondernemingen te verbeteren.
247

 Met de SPE
248

 wou de Europese regelgever een 

4
e
 supranationale rechtsvorm in het leven roepen. Hiermee zou de leegte opgevuld worden die 

er gekomen was na de invoering van de SE. Daarmee konden grote vennootschappen immers 

al grensoverschrijdend gaan werken maar voor de kmo’s was er niets geregeld vanuit het 

gemeenschapsrecht. Op enkele punten na zou er met de SPE, via een verordening, over alle 

lidstaten van de Unie een uniform draaiboek komen voor een European Private Company. 

Hiermee zouden kmo’s ook grensoverschrijdend kunnen gaan werken, zonder dat zij een 

specialist moesten inschakelen om hen te verhelpen met vreemde talen en dito rechtstelsels.  

 

114.  De basis van het SPE-voorstel komt dus overeen met dat van de SUP. Er zijn ook veel 

regels uit het SUP-voorstel die een déjà-vu gevoel geven als je dat van de SPE kent. Net als 

de SUP voorziet zij bijvoorbeeld in gegevens die verplicht moeten voorkomen in de 

statuten,
249

 kan zij opgericht worden met een minimumkapitaal van één euro
250

 die evenwel 

volledig geplaatst moet worden
251

 en verkrijgt zij rechtspersoonlijkheid bij inschrijving in het 

handelsregister.
252
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 H. HIRTE en C. TEICHMANN (eds.) The European private company – societas privata europaea (SPE), 

Berlijn,  De Gruyter, 2013, 508. 
247

 Overweging 6 SUP-richtlijn  alsook toelichting, 1 achtergrond Spe verordening. 
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 Voorstel (Comm.) voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese besloten 

vennootschap, 25 juni 2008, COM/2008/0396 def., http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/ 

?uri=CELEX:52008PC0396 (Hierna; ‘SPE-Voorstel’). 
249

 Art. 8.1 SPE-Voorstel. 
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 Art. 19.4 SPE-Voorstel. 
251

 Art. 19.2 SPE-Voorstel. 
252

 Art. 9.2 SPE-Voorstel. 
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Het SPE-Voorstel is echter veel omvangrijker en diepgaander dan dat van de SUP. De SPE 

had meer schwung, meer durf, meer élégance. Dit geldt overigens op alle vlakken.  

 

§2. Toepassingsgebied 

 

115.  Het grootste verschil in het toepassingsgebied tussen de SPE en de SUP is dat de SPE 

er in veel mindere mate op gericht is start-ups te faciliteren. Hoewel geen 

grensoverschrijdend element vereist is,
253

 ziet de SPE alles veel groter.  

 

Zo is de SPE interessant voor Europese groepsstructuren door zijn uniforme karakter en de 

mogelijkheid om het aandelenbezit van de SPE te spreiden over de vennootschapsgroep. Bij 

het oprichten van een dochtervennootschap in het buitenland heeft een moedervennootschap 

op dit moment immers maar twee mogelijkheden. Ofwel kiest ze voor een buitenlandse 

vennootschapsvorm die verschilt van de hare, en waardoor ze zich door een hele hoop 

administratieve formaliteiten moet worstelen. Ofwel kiest ze voor een nationale 

vennootschapsvorm die dezelfde is als de hare, met als resultaat dat ze in het buitenland als 

een onbetrouwbare partner wordt gezien, als een outsider die zich niet wil integreren of 

moedwillig het fiscale stelsel wil omzeilen.
254

 Met de SPE kan ze al haar vennootschappen op 

dezelfde manier oprichten, op dezelfde manier laten functioneren en overal met open armen 

onthaald worden. 

 

Tegelijkertijd is het mogelijk voor twee vennootschappen om samen een joint venture op te 

richten. De SPE kan immers zowel een éénpersoonsvennootschap als een meerhoofdige 

vennootschap zijn,
255

 vergelijkbaar met de SARL dus. Dit is voordelig om groei te 

stimuleren.
256

 Het is voor vennootschappen belangrijk om een gemene basis te hebben van 

waaruit zij kunnen samenwerken. Op dit moment is er bij intra-Europese samenwerking 

sowieso één partner die in een zwakke positie wordt geduwd door te moeten samenwerken 
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 Toelichting bij het SPE-Voorstel, “4. Subsidiariteit en evenredigheid”, 3.  

254
 S. VAN DEN BRAAK,  “The European Private Company, its shareholders and its creditors”, Utrecht Law 

Review 2010, vol. 6, afl. 1, 6-7. 
255

 Art. 3.1, e) SPE Voorstel. 
256

 Voor een meer uitgebreide analyse van de mogelijkheden die de SPE kon bieden zie: R. DURY, “Why do we 

need the European Private Company (Societas Privata Europaea) in H. HIRTE en C. TEICHMANN (eds.) The 

European private company – societas privata europaea (SPE), Berlijn,  De Gruyter, 2013, 33-46. 
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onder een vennootschapsvorm waarmee zij totaal niet vertrouwd is. De SPE lost dit op voor 

die kleine ondernemers.  

 

116.  Zelfs als het SUP-voorstel er zou door komen, blijven die ondernemers 

hoogstwaarschijnlijk in de kou staan. De SE en het EESV zijn immers zo goed als uitgesloten 

voor hen, tenzij misschien in de mate die hierboven werd beschreven.
257

 De SUP zal ook geen 

baat bieden want die heeft slechts één aandeel. Dit enig aandeel kan in de huidige stand van 

het voorstel natuurlijk wel door mede-eigendom in handen komen van meerdere personen 

maar dan moeten die samenwerkende vennootschappen één vertegenwoordiger aanduiden die 

hun rechten uitoefent. Dit is dus een vicieuze cirkel. Hetzelfde geldt voor het geval zij het 

enig aandeel van de SUP in een nieuwe vennootschap steken, waarvan zij elk 50 pct. aandelen 

hebben. Hier moeten ze immers ook terug een vennootschap kiezen uit één van hun landen 

om die aandelen te bezitten.  

 

117.  Voor vennootschappen buiten de EU heeft de SPE ook zijn voordelen. Met de SPE 

zijn zij zeker dat ze een stabiele rechtsvorm hebben voor hun Europese plannen. Dit zijn zij 

nu met de SUP ook nog, maar in mindere mate. Doordat de SUP er komt via richtlijn in plaats 

van via verordening en veel meer zaken aan het nationaal recht overlaat, hebben investeerders 

van buiten de EU minder vertrouwen in de rechtsvorm. Het feit dat het Tweede 

Werkdocument verplicht dat SUP’s in hun naam een toevoeging aanbrengen, die verwijst naar 

de lidstaat van oprichting, doet hier geen goed aan.  Dit doet nogmaals af van het Europese 

label die buitenlandse investeerders zo aantrekkelijk vinden en die bij de SPE wel nog 

aanwezig was.
258

 Desalniettemin is iets nog steeds beter dan niets en kan de SUP als 

geharmoniseerde vennootschapsvorm misschien een opstap zijn naar een eengemaakte 

vennootschapsvorm.  
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 Supra Afdeling I. 
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 Art. 6 SPE-Voorstel. 
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§3. Oprichting 

 

118.  Het SPE-Voorstel voorziet vier vormen van totstandkoming,
259

 waar de SUP er slechts 

twee voorziet. Een SUP kan opgericht worden ex nihilio en door omzetting. Voor de SPE 

geldt hetzelfde maar zij doet daar nog de oprichtingsmogelijkheid door een fusie en splitsing 

bij. De SPE laat de procedure voor deze laatste drie vormen over aan het nationale recht van 

de lidstaat van inschrijving.
260

 Het SPE-Voorstel en dat van de SUP stellen beide geen 

vereisten aan de nationaliteit van de natuurlijke persoon-oprichter.
261

 

 

Wat betreft de rechtspersoon-oprichter is er echter wel een verschil op te merken. Binnen het 

SUP-kader is dit enkel mogelijk, indien de onderneming die onder de rechtspersoon 

schuilgaat, een kleine of micro-onderneming is.
262

 Een SPE kan dan weer enkel opgericht 

worden door Europese vennootschappen, i.e. vennootschappen die naar het recht van een EU-

lidstaat zijn opgericht.
263

 Deze regel kan echter makkelijk omzeild worden door de natuurlijke 

persoon die schuilgaat achter de niet-Europese vennootschap de SPE te laten oprichten. 

Vervolgens draagt die dan de aandelen over aan zijn SPE.
 264

 Het is m.a.w. goed dat deze 

regel zijn weg niet naar het SUP-voorstel heeft gevonden. Bovendien is het zelfs interessant 

om buitenlandse vennootschappen toe te laten om Europese vennootschappen op te richten. 

Hierdoor komt er immers kapitaal naar de Unie. 

 

119.  Er is veel statutaire vrijheid bij de oprichting van een SPE. Het SPE-Voorstel voorziet 

daaromtrent in een opmerkelijke regeling. Het werkt als volgt: Artikel 8, in samenhang 

gelezen met overweging 6, brengt de bepalingen uit de statuten onder in twee categorieën. De 

eerste soort betreft zaken die obligatoir en ‘onaantastbaar’ geregeld worden door de 

oprichters, de tweede soort betreft zaken die de oprichters vrijwillig kunnen regelen. 
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 Art. 5 SPE-Voorstel. 

260
 Overweging 7 SPE-Voorstel. 
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 Art. 3.1, e) SPE-Voorstel. 
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 Art. 8 Tweede Werkdocument. 
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Meer concreet nu. De eerste soort aangelegenheden worden opgesomd in een bijlage bij het 

SPE-Voorstel. Over al die zaken moeten de oprichters verplicht een regeling uitwerken.
265

 Ik 

noem deze ‘onaantastbaar’ omdat de oprichters deze zaken vrij kunnen regelen, zonder zich te 

bekommeren over het recht dat van toepassing is op de besloten vennootschappen met 

beperkte aansprakelijkheid in de lidstaat waar zij kiezen hun statutaire zetel te vestigen. 

Zolang die in overeenstemming zijn met het gemeenschapsrecht en de SPE-richtlijn zelf is er 

geen probleem. De lidstaat kan oprichters niet verplichten een andere regeling uit te werken of 

hen zelf een opleggen. Ook al gaat de door de oprichters uitgewerkte regeling volledig in 

tegen hun nationaal recht. Het betreft (hoofdzakelijk interne) aangelegenheden als: het 

boekjaar van de SPE, of interim-dividenden toegelaten zijn, of aandelen overdraagbaar zijn en 

de methode voor het nemen van aandeelhoudersbesluiten.
266

 

 

De aangelegenheden die de oprichters vrijwillig kunnen regelen, bovenop de zaken vermeld 

in de eerste bijlage bij de richtlijn, moeten wel in overeenstemming zijn met het nationaal 

recht van de lidstaat van inschrijving. Het recht dat van toepassing is op de nationale besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in de lidstaat waar de SPE haar statutaire zetel 

heeft, is dus enkel van toepassing op die vrijwillig te regelen zaken. Verder is het ook van 

toepassing op aangelegenheden waarvoor de verordening zulks voorschrijft, alsook op alle 

andere aangelegenheden die de verordening niet regelt, zoals insolventie, 

arbeidsverhoudingen en belastingen.
267

 

 

Veel statutaire vrijheid kan echter ook nadelig zijn. Als SPE’s te veel zaken moeten regelen in 

hun statuten moeten zij zich hiervoor gaan informeren, hetgeen tijd en geld kost. Daarom had 

de Commissie een ‘Advisory Group on Corporate Governance and Company Law’ ingesteld, 

die zou zorgen voor voorbeeldstatuten.
268

 Zo is ook voldaan aan de behoeften van 

ondernemers die simpelweg snel een standaard vennootschap willen. Zij kunnen de 

voorbeeldstatuten dan gewoon spiegelen aan hun eigen specifieke situatie. 
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 Toelichting bij het SPE-Voorstel, “5 Raadpleging van belanghebbende partijen”, in fine, 5.  
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120.  Ook de oprichtingsprocedure heeft gelijkenissen met de SUP. Zo is het mogelijk om 

een SPE elektronisch op te richten.
269

 Het zwaartepunt ligt daar echter veel minder op dan bij 

de SUP. Verder is er ook een limitatieve vragenlijst wat betreft stukken en gegevens die de 

inschrijvingsinstantie van de oprichter mag verlangen met het oog op een inschrijving in het 

handelsregister. Het is de lidstaat die de taal bepaalt waarin de oprichter die zaken moet 

verstrekken.
270

 

 

121.  Één van de grootste twistpunten rond de SPE is dat de oprichter zijn statutaire zetel 

kan kiezen zonder dat deze moet overeen komen met de werkelijke zetel.
271

 Die keuze is 

onder meer van belang voor aangelegenheden die niet geregeld worden door het SPE-

voorstel. Deze worden beheerst door het recht dat in de lidstaat waar de SPE haar statutaire 

zetel heeft van toepassing is op besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
272

 

Hierdoor kan een oprichter met de keuze van de statutaire zetel bepaalde onwenselijke 

elementen wegfilteren uit het recht waar hij effectief zijn activiteiten uitoefent.  

 

Het gaat hier evenwel niet om alle ongewenste rechtsregels. Zo vallen bijkantoren 

bijvoorbeeld onder het recht van de lidstaat waar het bijkantoor is gelegen.
273

 Voor de 

werknemersparticipatie is er eveneens een speciale regeling uitgewerkt in geval van een 

zetelverplaatsing.
274

 

 

In het oorspronkelijk voorstel van de SUP heeft de Commissie de statutaire zetelleer opnieuw 

proberen invoeren, maar zonder resultaat. Dit was natuurlijk te verwachten. Als dit bij de SPE 

al niet lukt, zal dit bij de minder geharmoniseerde SUP ook niet lukken. De plaats van de zetel 

heeft namelijk een grotere impact op de regelgeving waar de SUP aan onderhevig is, 

aangezien de SUP-Richtlijn veel meer zaken overlaat aan het nationaal recht van de lidstaat 

van inschrijving. Er zouden dus nog meer verschillen komen tussen het recht dat de 

vennootschap volgt en het rechtsstelsel waarbinnen hij zich begeeft. 
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122.  In het huidige SUP-Voorstel krijgen de lidstaten een zeer grote vrijheid bij de 

inschrijvingsprocedure wat betreft de controle van de echtheid van stukken en gegevens. Bij 

de SPE was is niet het geval. Zo hebben de lidstaten de keuze tussen twee vormen van 

controle. Ze mogen slechts één kiezen; dit is de zogenaamde ‘single legality check’. Ofwel 

kiezen ze ervoor een administratieve of gerechtelijke instantie de wettigheid van de stukken 

en gegevens van de SPE te laten controleren, ofwel kiezen ze voor de waarmerking van de 

stukken en gegevens door een notaris.
275

 De lidstaten kunnen hiermee dus een 

concurrentiestrijd aangaan met hun collega’s. De lidstaat die kiest voor de obligatoire 

notariële tussenkomst zal hoogstwaarschijnlijk aan het kortste eind trekken.
276

 

 

123.  Grootse plannen zorgen natuurlijk ook voor grote bekommernissen. Aangezien de SPE 

ook als meerhoofdige vennootschap dienst doet en het SPE-Voorstel zo veel mogelijk 

uniformiteit nastreeft
277

,  zijn er een berg aan extra regels nodig, regels waar het huidig SUP-

voorstel zelfs met geen woord over rept. Zo is er bij die laatste geen regeling voorzien voor 

het register van aandeelhouders,
278

 pre-constitutief handelen,
279

 overdracht van aandelen,
280

 

conflictenregeling,
281

 kapitaalvermindering,
282

 organisationele bevoegdheden,
283

 recht op 

informatie,
284

 vertegenwoordiging,
285

 werknemersmedezeggenschap
286

 en voor de procedure 

omtrent de zetelverplaatsing.
287

 Over al die punten had het SPE-voorstel een duidelijke 

regeling waar de Raad het unaniem moest over eens worden.  
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§4.  Mislukking 

 

124.  Het begrijpen van redenen die tot de mislukking van de SPE geleid hebben is 

vanzelfsprekend belangrijk om het succes van de SUP te kunnen verzekeren. Er waren vier 

grote redenen waardoor de SPE nooit het licht heeft gezien. Twee daarvan, namelijk de 

statutaire zetelleer en het minimumkapitaal bespreek ik elders in deze bijdrage. De derde en 

vierde reden, respectievelijk de rechtsgrond en de Mitbestimmung behandel ik hieronder. 

 

A. Rechtsgrondslag 

 

125.  Op het eerste zicht is het misschien onorthodox om een rechtsgrond niet in de 

inleiding te behandelen maar in een deel over de ondergang. De rechtsgrond was evenwel de 

overkoepelende reden waardoor de SPE er niet is gekomen. Alle andere redenen kunnen 

daarop teruggebracht worden aangezien zij op zichzelf niet zo’n impact zouden gehad hebben 

op de manifestatie van de SPE. Een uitvoerige bespreking van de rechtsgronden, die als basis 

dienen voor de rechtvaardiging van Europese handelingen, zou ons echter te ver leiden, zeker 

nu de relevantie hiervan voor het SUP-voorstel laag is. Daar werd immers voor een andere 

rechtsgrond gekozen.  

 

126.  De SPE heeft de flexibiliteitsclausule van de VWEU als wettelijke basis.
288

 Dit is de 

bepaling die de Commissie kiest als zij communautaire doelstellingen wil verwezenlijken, 

maar hiervoor geen expliciete bevoegdheid heeft in het Verdrag. Die grondslag werd 

trouwens ook gebruikt voor de reeds bestaande Europese vennootschapsvormen.
289

 Deze 

keuze heeft als gevolg dat de Raad unanimiteit moet bereiken, na raadpleging van het 

Europees Parlement. Elk lid van de Raad heeft dus een veto en van deze veto’s werd 

halsstarrig gebruik gemaakt, waardoor de procedure vast kwam te zitten. In het SUP-Voorstel 

heeft de Commissie daarom voor een andere aanpak gekozen. Logischerwijs met tegenstand 

van verscheidene lidstaten en belangengroepen. De gewijzigde rechtsgrond is immers 

overduidelijk bedoeld om de vereiste van unanimiteit te omzeilen. Binnen de gewone 
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wetgevingsprocedure
290

 is namelijk slechts een gekwalificeerde meerderheid noodzakelijk 

binnen de Raad.
291

 

 

B. De Mitbestimmung 

 

Aangezien het element van de werknemersparticipatie voor zoveel vertraging en falen heeft 

gezorgd bij het in staat stellen van supranationale vennootschapsvormen, dient hier toch eens 

even bij stilgestaan te worden. Het is hierbij natuurlijk niet de bedoeling een allesomvattende 

uiteenzetting van de werknemersparticipatie in Europa te geven. Dit zou het beslag van deze 

bijdrage volledig te buiten gaan. Daarvoor verwijs ik wel graag naar de desbetreffende 

literatuur.
292

 Een kadering van het begrip lijkt evenwel noodzakelijk. Dit onderwerp is er 

immers in geslaagd om de SPE richtlijn te doen stranden en is omwille van zijn politieke en 

maatschappelijke gevoeligheid expliciet uit de SUP-richtlijn gelaten.
293

 Aangezien de 

Mitbestimmung niet goed gekend is in België, ga ik vooreerst in op wat het niét is, namelijk 

financiële participatie van werknemers. Daarna behandel ik de structurele participatie, ook 

wel werknemersmedezeggenschap genoemd.  

 

1. Financiële participatie 

 

127.  Financiële participatie betreft de mogelijkheid voor werknemers om te delen in de 

(goede) resultaten van de onderneming. In België wordt deze alternatieve verloningsvorm 

geregeld door de wet van 22 mei 2001 betreffende de participatie in het kapitaal en in de 

winst van de vennootschappen.
294

 Het is een alternatieve vorm van verloning die drie 

verschillende vormen kan aannemen. Zo kan de vennootschap opteren voor een 
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participatieplan met deelname in het kapitaal, een participatieplan met deelname in de winst 

of voor een investeringsspaarplan. 

 

Deze laatste staat enkel ter beschikking van kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 

W. Venn.
295

 Ze houdt in dat werknemers een deel van de winst toegekend krijgen maar deze 

als het ware onmiddellijk terug ter beschikking stellen van de vennootschap in de vorm van 

een niet-achtergestelde lening.
296

 Doorheen de periode dat ze het geld uitlenen krijgen ze een 

intrest toegekend.
297

 Na een periode van minimum twee en maximum vijf jaar krijgen ze dan 

hun kapitaal terug.
298

 

 

Wanneer de vennootschap kiest voor een participatieplan met deelname in het kapitaal, keert 

zij een deel van haar winst van het boekjaar uit aan haar werknemers, in 

aandelen/winstbewijzen met stemrecht.
299

 Ze kunnen pas vrij beschikken over die aandelen na 

minimum twee en maximum vijf jaar.
300

 Als de vennootschap kiest voor een participatieplan 

kan zij evenwel ook kiezen om de werknemers louter te laten deelnemen in de winst, d.i. 

uitgekeerd in speciën.
301

 

 

128.  Door te kiezen voor financiële participatie in de vennootschap motiveert een 

onderneming haar werknemers om hard te werken (en dus weinig te staken), aangezien ze op 

die manier de resultaten van de vennootschap positief kunnen beïnvloeden. Hun verloning 

hangt namelijk voor een deel af van die resultaten. Zij halen op die manier een bijkomend 

onrechtstreeks voordeel uit hun eigen werk. Daarnaast wordt deze vorm van verloning 

bovendien gestimuleerd op fiscaal en sociaal vlak waardoor zij zowel voor de werkgever als 

voor de werknemer extra interessant worden.
302

 Volgend schema zal dit duidelijk maken:  
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Bron: www.securex.eu 

 

2. Structurele participatie 

 

129.  Hoewel werknemers door het verkrijgen van aandelen, een (theoretische) invloed op 

het bedrijfsgebeuren krijgen is dat niet waar het om gaat bij Mitbestimmung. Wanneer de 

vakliteratuur daarover spreekt, dan heeft zij het op de tweede betekenis van 

werknemersparticipatie. Deze ‘werknemersmedezeggenschap’ houdt in dat de werknemers 

van een onderneming de mogelijkheid hebben om mee het reilen en zeilen in de onderneming 

te bepalen. In België krijgt dit o.a. vorm in de ondernemingsraad. Wat de werknemers 

hiermee in de onderneming kunnen bepalen is echter vrij beperkt. Zeker in vergelijking met 

hoe het er in Duitsland aan toe gaat.  

 

130.  Het werknemersmedezeggenschap-concept is eerst en vooral ingegeven vanuit 

productiviteits-overwegingen. Doordat werknemers het gevoel krijgen dat naar hen geluisterd 

wordt, voelen zij zich meer betrokken bij de onderneming en gaan zij beter werken. Op de 

tweede plaats is er de idee dat er in een onderneming, naar analogie van de politieke 

democratie, een sociale democratie moet aanwezig zijn.
303

  

 

131.  België kent drie vormen van werknemersparticipatie. Een eerste vorm is de 

vakbondsafgevaardigden. Dit wordt geregeld door CAO nr. 5. De vakbondsafgevaardigden 

hebben eerder een eisend karakter dan dat zij gericht zouden zijn op samenwerking. Zij 
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vertegenwoordigen de wensen van de werknemers die aangesloten zijn bij haar 

vakbondsorganisatie. Ze worden ingesteld in de onderneming, wanneer één of meer van de 

werknemersorganisaties die zij vertegenwoordigen, en die CAO nr. 5 mee hebben 

ondertekend, daarom verzoekt.
304

 

 

De tweede vorm is de comités voor preventie en bescherming op het werk.
305

 Deze heeft tot 

doel alle middelen op te sporen, voor te stellen, en actief bij te dragen tot alles wat wordt 

ondernomen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te 

bevorderen.
306

 De onderneming moet dit comité oprichten vanaf zij 50 werknemers 

tewerkstelt.
307

 

 

Ten derde is er de ondernemingsraad. Het orgaan van overleg en communicatie binnen de 

onderneming,
308

 dat ingesteld moet worden vanaf er 100 werknemers in de onderneming zijn. 

Het ondernemingshoofd of zijn gemachtigde zit de ondernemingsraad voor.
309

 Het secretariaat 

ervan wordt waargenomen door een afgevaardigde van het personeel.
310

 

Binnen de ondernemingsraad zijn er drie verschillende graden van participatie
311

: het recht op 

informatie, het recht op raadpleging en het recht van medebeslissing. Op het gebied van 

economisch en financieel beleid is er in de ondernemingsraad een recht op informatie voor de 

werknemers. Op het gebied van sociaal beleid is er enerzijds een recht op raadpleging 

aangaande de aard en evolutie van de tewerkstelling, en anderzijds een recht van 

medebeslissing voor zaken als de opstelling van het arbeidsreglement.
 312

 In België strekt de 

macht van de werknemers in de onderneming zich dus niet echt ver uit. De werkgever 

behoudt het prerogatief van de financiële leiding van de onderneming. De zaken waar 

werknemers effectief hun stempel op kunnen drukken zijn bovendien miniem.  
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132.  In Duitsland hebben de werknemers ook een recht van medezeggenschap in de 

ondernemingsraad. Het verschil zit echter in het feit dat de werknemers ook een post hebben 

in de Raad van Toezicht (‘Aufsichtsrat’) van de GmbH waar zij voor werken. Dit betekent dat 

de werknemers dus toezicht kunnen uitoefenen op wat het bestuur (‘Vorstand’) van de 

vennootschap doet. Dit geeft hun vanzelfsprekend veel meer macht en invloed in de 

onderneming.  

 

Duitsland heeft namelijk een verplicht two-tiersysteem voor haar grote vennootschappen. De 

regelgeving van het duaal bestuur is bij de GmbH zo afgestemd op deze van de 

Mitbestimmung, dat zij moet ingevoerd worden vanaf de kaap voor de invoering van 

werknemersmedezeggenschap bereikt wordt. Dit is in de eerste plaats het geval bij bedrijven 

met meer dan 500 maar minder dan 2000 personeelsleden.
313

 Hier geeft de 

Drittelbeteiligungsgesetz de werknemers immers een derde van de stemmen in de Raad van 

Toezicht.
314

 Dit is eveneens zo bij bedrijven met meer dan 2000 werknemers.
315

 Daar geeft de 

Mitbestimmungsgezetz werknemers en aandeelhouders zelfs evenveel stemmen.
316

 
317

 

 

133.  In België is er sprake van een verplicht duaal bestuur bij de banken en 

verzekeringsmaatschappijen. Voor de rest is er een louter optioneel duaal bestuur bij NV’s. 

Het is natuurlijk nog niet omdat de vennootschap duaal bestuurd wordt dat er 

werknemersmedezeggenschap zou zijn. Die twee staan los van elkaar. Duaal bestuur is 

gewoon een vorm waarin werknemersparticipatie kan ondergebracht worden. Een Europees 

two-tiersysteem an sich betekent enkel dat de uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuurders 

in onderscheiden organen zetelen. De eerste zorgen voor de operationele leiding van de 
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vennootschap in de raad van bestuur. De tweede controleren die leiding en zetten de strategie 

van de vennootschap uiteen in de raad van toezicht.
318

 

 

Als een vennootschap in België kiest voor een duaal bestuur wordt de operationele leiding 

waargenomen door het directiecomité. De raad van bestuur neemt dan in principe de 

bevoegdheden van een ‘raad van toezicht’ voor haar rekening. In België is van zo’n strikte 

scheiding nochtans geen sprake. Zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders mogen 

zetelen in het directiecomité, alsook personen zonder bestuurdersmandaat.
319

 Bovendien is er 

geen volledige overdracht van de operationele leiding naar het directiecomité.
320 321

  Dit alles 

zal evenwel beter uitgewerkt worden in het nieuw Wetboek van Vennootschappen.
322

 Voor de 

SUP blijft die regeling belangrijk aangezien de SUP-richtlijn deze aangelegenheden onverlet 

laat.
323

 Dit betreft dus zowel de regeling rond werknemersparticipatie als deze rond het 

bestuursmodel. Voor beide zal de oprichter zich moeten schikken naar de mogelijkheden 

binnen het recht van de lidstaat van oprichting.  
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Hoofdstuk V. De Societas Unius Personae (SUP) 

 

Afdeling I. Doelstelling 

 

134.  Met de SUP-richtlijn stelt de Europese regelgever een nieuwe vennootschapsvorm in 

het vooruitzicht. Een entiteit die rechtspersoonlijkheid en beperkte aansprakelijkheid zal 

dragen en dit op grotendeels dezelfde manier in elk van de lidstaten van de Unie. Laat zijn 

Latijnse naam en Europese tint u evenwel niet misleiden. De SUP is een wezenlijk nationale 

vennootschapsvorm.
324

 De nouveauté is dat elke lidstaat deze SUP-vorm in zijn 

vennootschapsrecht inpast. Dit moet grensoverschrijdende activiteiten makkelijker maken 

voor kleine ondernemingen. Zij zullen in het buitenland een vennootschap kunnen oprichten 

volgens dezelfde regels als in hun eigen land. Zelfs als een kleine ondernemer het moeilijk 

heeft met de ‘buitenlandse’ registratieprocedure, kan hij hulp vragen van zijn lokale 

consultant aangezien deze vertrouwd is met de procedure vanuit zijn eigen land.
325

 

Buitenlandse entiteiten zullen bovendien vertrouwen hebben in de vennootschapsvorm 

aangezien zij deze ook kennen in hun eigen nationaal recht.  

 

135.  Er moet nochtans voor ogen worden gehouden dat de SUP ook zal gebruikt worden in 

puur binnenlandse context. De SUP-optie zal wegens de combinatie van 

rechtspersoonlijkheid, gering startkapitaal en online inschrijving immers een veel lagere 

instapdrempel betekenen dan vele nationale concurrenten. 

 

De Commissie stelt de SUP voor als een entiteit die gericht is op grensoverschrijdende 

activiteiten. Dat is nodig om in overeenstemming te zijn met het subsidiariteitsbeginsel, 

neergelegd in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Het bevorderen van de 

oprichting van eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, die allen 

hetzelfde format volgen, kan vanwege de omvang en de gevolgen ervan beter door de Unie 

worden verwezenlijkt dan door de lidstaten. Naast het subsidiariteitsbeginsel lijkt ook dat aan 
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het evenredigheidsbeginsel voldaan is. Zij gaat bij haar maatregelen niet verder dan nodig om 

haar doelstellingen te verwezenlijken.
326

  

 

Toch moet opgemerkt worden dat er gezaghebbende stemmen zijn die aan de bevoegdheid 

van de Unie twijfelen in de materie.
327

 Daartoe behoort onder andere het Europees 

Economisch en Sociaal Comité.
328

 Een vennootschapsvorm mogelijk maken, die opgericht 

wordt onder nationaal recht en die gedurende zijn leven mogelijks louter binnenlandse 

activiteiten aangaat, behoort tot de nationale soevereiniteit van de respectievelijke lidstaten. 

 

136.  De bevoegdheidstwist is maar één van de gevoeligheden van de Algemene Oriëntatie. 

Dit blijkt onder meer uit het advies van de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken.
329

 

Het is gebruikelijk voor een adviescomité om in een twintigtal pagina’s lang verslag 

gefundeerde amendementen naar voor te brengen. Hier houdt de EP-Commissie het evenwel 

bij één (veelzeggende) zin: “The Committee on Employment and Social Affairs calls on the 

Committee on Legal Affairs, as the committee responsible, to propose rejection of the 

Commission proposal.”
330

 

 

Afdeling II. Toepassingsgebied 

 

§1. Formeel 

 

137.  De regelgeving die het reilen en zeilen van een SUP bepaalt speelt zich af op 2 

vlakken. Op het eerste vlak is er het specifiek nationaal wetgevend kader, dat er komt ten 

gevolge van de omzetting van de SUP-richtlijn in het nationaal recht van elke lidstaat. 
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Daarnaast is er het nationale recht van de lidstaat van inschrijving, onaangeroerd door de 

SUP-richtlijn. Dit laatste vormt het suppletief recht en vult verder aan. De SUP en haar 

statuten worden dus volledig beheerst door het nationaal recht van de lidstaat van 

inschrijving.
331

 Voor de duidelijkheid valt ‘suppletief recht’ hier te begrijpen als het nationaal 

recht van de lidstaten dat de SUP regelgeving verder aanvult. Dit is dus niet in de betekenis 

van “recht waar de rechtssubjecten andersluidende overeenkomsten over kunnen sluiten”. Het 

recht van de lidstaten dat de hiaten binnen het SUP-kader verder aanvult, kan in de 

desbetreffende lidstaat dwingend of zelfs van openbare orde zijn. 

 

138.  In de Algemene Oriëntatie stond dat dit suppletief recht het recht is dat van toepassing 

is op de nationale besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De bedoelde 

nationale vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd dan voor elk land verduidelijkt 

in een bijlage bij de richtlijn. Dit had als ongewenst gevolg dat niet het recht van de nationale 

eenpersoonsvennootschap/startersvennootschap met beperkte aansprakelijkheid van 

toepassing was maar dat van de gewone nationale besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. In België betekende dit dat het recht van de BVBA en niet dat van de S-

BVBA als suppletief recht voor de SUP zou gelden. Het voordeel hiervan was wel dat de 

lidstaten geen speciaal recht konden invoeren voor de SUP, dat deze in een slechtere positie 

zou brengen dan haar eigen nationale alternatief. Als ze het recht van de SUP willen raken 

moesten ze immers ook het recht van hun eigen nationale vennootschap aanpassen. In het 

Tweede Werkdocument is de verwijzing naar het recht van de nationale corresponderende 

vennootschapsvorm als suppletief recht weggelaten. Dit betekent dat lidstaten nu wel een lex 

specialis voor de SUP kunnen invoeren. Zo onaantrekkelijk kunnen ze de niet-

geharmoniseerde zaken nochtans niet maken, in vergelijking met hun zuiver nationale 

vennootschapsvorm. De lidstaten zijn namelijk gebonden aan het Europese loyauteitsprincipe, 

waardoor zij hun regelgeving moeten opstellen en interpreteren in overeenstemming met het 

doel van een richtlijn.
332

 

 

139.  Door de SUP als een nationale rechtsvorm naar voor te schuiven heeft zij meer kans 

om uiteindelijk het daglicht te zien. Aangezien de richtlijn minder rechtstreeks ingrijpt in de 

nationale rechtsorde van elke lidstaat, zijn er ook minder bezwaren tijdens het 
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wetvormingsproces. Langs de andere kant heeft dit ook het logisch gevolg dat de SUP nog 

steeds zeer nationaal getint zal blijven. Dit doet af van zijn uniforme karakter over de 

volledige EU. Er blijven namelijk een aanzienlijk aantal aangelegenheden nationaal geregeld. 

De Algemene Oriëntatie stelde expliciet dat zij volgende zaken onverlet liet: arbeidsrecht, 

detachering van werknemers, participatie van werknemers in het leidinggevend of het 

toezichthoudend orgaan van een vennootschap, het recht op informatie en raadpleging, 

belastingen, jaarrekeningen of insolventieprocedures, nationale regels inzake wetsconflict en 

van de EU-regels inzake voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 

witwassen van geld en terrorismefinanciering.
333

 Deze opsomming is slechts het tipje van de 

sluier. In de Algemene Oriëntatie staat het vol van de verwijzingen naar het nationaal recht 

van de lidstaat van inschrijving. 

 

140.  De Algemene Oriëntatie had hiermee duidelijk teveel toegevingen gedaan. Het doel 

van een EPC is immers een uniforme vennootschapsvorm te ontwikkelen die in elke lidstaat 

aan dezelfde regels onderhevig is. Dit werd reeds afgezwakt door te kiezen voor een richtlijn 

in plaats van voor een uniform draaiboek met de SPE. Al dit suppletief nationaal recht zou 

een nieuwe hindernis vormen.
 
Als dit een buurland betreft kan dit misschien nog gemakkelijk 

te verhelpen zijn. De taal en gemeenschappelijke elementen in het rechtstelsel zullen daar 

vaak nog toelaten om opzoekingswerk te gaan doen. In de hypothese dat een Belgische 

ondernemer een dochtervennootschap wil oprichten in Polen, zal het al moeilijker zijn om te 

achterhalen wat de policy rond de insolventie van zijn SUP is. 

Daarenboven kon de vraag gesteld worden wat de meerwaarde van de SUP nog is als hij voor 

quasi 50 pct. van de geregelde zaken verwijst naar het nationaal recht van lidstaat van 

inschrijving. De kleine ondernemer zou opnieuw het recht van het land van inschrijving 

moeten gaan bestuderen, net zoals bij de gewone oprichting van een buitenlandse 

vennootschapsvorm. Het kon er zelfs nog moeilijker door worden doordat de regelgeving nu 

verspreid staat over zowel Europese als nationale bronnen. 

 

141.  De rapporteur is met het Tweede Werkdocument gelukkig dezelfde mening 

toegedaan.
334

 Waar de Algemene Oriëntatie bij gevoelige punten koos voor de gemakzuchtige 

oplossing van de subsidiariteit, kiest hij ervoor om die punten uit te werken. Vele 
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doorverwijzingen naar nationaal recht werden hierdoor weggelaten.
335

 De grootste 

wijzigingen ten aanzien van Algemene Oriëntatie bevinden zich in hoofdstukken drie en vier 

van het Tweede Werkdocument. Hoofdstuk drie, dat de statuten behandelt, vervangt de 

nationale templates door modelstatuten. Hoofdstuk vier betreft de inschrijvingsprocedure en 

gaat eveneens terug naar een model-inschrijvingsformulier. 

 

142.  Het Tweede Werkdocument betekent echter niet alleen goed nieuws. Om tegemoet te 

komen aan alle bezorgdheden van de parlementsleden en verscheidene drukkingsgroepen 

werden (nog) meer controlemiddelen ingevoerd. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het nieuwe 

lid 2ter in artikel 13. Hier staat te lezen dat van de oprichter kan worden geëist dat hij in 

persoon (!) voor de bevoegde autoriteit verschijnt bij vermoeden van fraude. 

 

§2. Materieel 

 

143.  Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn gerechtigd SUP’s op te richten. 

Aangezien dit snel aanleiding kan geven tot misbruik, legt de richtlijn hier enkele beperkingen 

op. Die hebben vooral te maken met het toepassingsgebied van de SUP zelf. Deze grijpt niet 

verder in dan nodig. Het is in vele lidstaten nog steeds zo dat een vennootschap in de eerste 

plaats een contract is, waarvoor twee contractspartijen noodzakelijk zijn. De 

eenpersoonsvennootschap, die ingevolge de Europese regelgeving
336

 verplicht ter beschikking 

moet staan van ondernemers, blijft de uitzondering. SUP’s moeten enig vennoot kunnen zijn 

in vennootschappen, zowel in diegene in een SUP-vorm als in andere vennootschappen met 

beperkte aansprakelijkheid.
337

 Zoals hierboven besproken bij het stuk over de verschillen 

tussen de oude Richtlijn Eenpersoonsvennootschappen en het eerste deel van de nieuwe SUP-

richtlijn, waar die richtlijn in overgenomen werd, is er onduidelijkheid wat de regels nu zijn 

buiten het SUP-kader.
338
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In elk geval is er toch één situatie waarbij het voor een SUP verboden is om enig vennoot te 

zijn in een andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Dit is het geval 

waarbij dit tot kruislingse of circulaire participatie leidt.
339

 Bij zo’n constructies kan een SUP 

namelijk indirect houder worden van haar eigen aandeel. Dit zou een zeer vertekend beeld 

scheppen naar de buitenwereld toe wat betreft de financiële standvastigheid van die SUP’s. 

Indien de waarde van de ene SUP naar beneden gaat, zou de waarde van de andere verbonden 

SUP ook naar beneden gaan. In het bijzonder bij faillissementen zou dit tot een domino-effect 

kunnen leiden. In de richtlijn viseert men dan ook eerst en vooral de situatie waarbij twee 

vennootschappen houder zijn van elkaars aandelen. Meer complexe vormen vallen evenwel 

ook onder die verbodsmogelijkheid. Hierbij gaat het dan in het bijzonder om een situatie 

waarbij drie of meer vennootschappen houder zijn van elkaars aandelen, op zodanige wijze 

dat de laatste vennootschap in de keten het enig aandeel van de SUP in handen heeft.  

 

144.  In de Algemene Oriëntatie maakt het niet uit wat de grootte is van de onderneming. 

Iedereen kan een SUP oprichten, of het nu een multinational is of een klein ICT-bedrijfje. 

Aangezien de richtlijn wordt voorgesteld als een mogelijkheid voor kleine ondernemingen om 

gemakkelijker grensoverschrijdend te kunnen gaan werken, is hier protest op gekomen in het 

Europees Parlement.  

De Commissie Juridische Zaken heeft in haar Tweede Werkdocument de grootte van de 

ondernemingen die onder de SUP-vorm kan werken beperkt. Dé grootste shift in doelstelling 

tussen de Algemene Oriëntatie en de laatste versie situeert zich hier. Waar de Algemene 

Oriëntatie de SUP nog op zo’n groot mogelijke schaal wou uitbrengen, is het Tweede 

Werkdocument veel meer gematigd.
340

 Volgens deze laatste kan de SUP enkel opgericht 

worden door een natuurlijk persoon, een micro-onderneming-vennootschap of een kleine 

onderneming-vennootschap.
341

 Daarenboven kan onder de SUP-vorm ook enkel een micro-
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onderneming of een kleine onderneming schuilgaan.
342

 Op twee verschillende vlakken sluit de 

richtlijn de big business dus uit van het SUP-kader. Deze (of gelijkaardige beperkingen) 

moeten zeker hun weg naar de uiteindelijke richtlijn vinden. Bij gebreke hieraan zal de SUP 

veelvuldig gebruikt worden door grote vennootschappen om hun groepsstructuren uit te 

werken.  

 

145.  Hiermee doel ik er niet op dat zo’n cluster-vennootschapsvorm er niet mag komen. Dit 

heeft zeker zijn meerwaarde. Deze moet evenwel een volledig ander format hebben dan de 

SUP. Ten eerste is een naamloze vennootschap op aandelen beter geschikt om de 

machtsverdeling uit te werken dan een besloten vennootschap. Ten tweede is een 

minimumkapitaal van slechts één euro veel te weinig voor zo’n cluster-vennootschapsvorm. 

Grote vennootschappen zijn kapitaalkrachtig en kunnen zeker een redelijk minimumkapitaal 

naar voor brengen voor hun dochtervennootschappen. Dit is zelfs in hun voordeel aangezien 

zij dan aan minder strenge solvabiliteitsregels kunnen onderworpen worden en een betere 

behandeling zullen krijgen van schuldeisers. 

 

146.  Hoewel de doelstelling van de SUP-richtlijn grensoverschrijdend is, mag een SUP net 

zo goed opgericht worden voor puur binnenlandse handel door een nationaal persoon. Het is 

moeilijk om het tegenovergestelde op te leggen. De Europese regelgever kan moeilijk gaan 

vooropstellen dat een SUP enkel kan gebruikt worden door kmo’s die reeds 

grensoverschrijdend actief zijn. Dit zou tegen de hele idee van de SUP gaan. Met het SUP-

initiatief wil de Europese regelgever juist bewerkstelligen dat kleine ondernemingen hun 

eerste grensoverschrijdende stap zetten. Hij kan evenmin opleggen dat een SUP binnen de 

twee jaar grensoverschrijdend actief moet zijn, op straffe van nietigheid of ontbinding. Dit 

zou alle rechtszekerheid rond de SUP in de bedrijfswereld ondermijnen.
343

 Een obligatoire 

omzetting naar een andere nationale vennootschapsvorm, indien de SUP na 2 jaar geen 

grensoverschrijdende elementen vertoont, is misschien wel nog een mogelijkheid voor de 

Europese regelgever. Persoonlijk ben ik daar geen voorstander van. Het is te moeilijk om te 

bepalen wat volstaat als grensoverschrijdend element. Neem bijvoorbeeld een Belg die ervoor 
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kiest een SUP op te richten in België, om via de vennootschap diensten aan te bieden aan 

Belgen. Dit druist volledig in tegen het doel van de SUP. Links en rechts heeft hij evenwel 

wat buitenlanders die van zijn diensten komen gebruik maken in België. Na een tijd komen 

consumenten van over heel de EU naar België om van zijn diensten gebruik te maken. Vóór 

het tweede jaar besluit hij dan ook met zijn Belgische SUP een SUP op te richten in elk van 

de buurlanden onder dezelfde naam en structuur als de eerste SUP. Die eerste SUP heeft nog 

steeds geen enkel grensoverschrijdend element vertoond. Er worden immers enkel diensten 

verstrekt in België en de twee SUP’s zijn juridisch gezien volledig afgescheiden personen. 

Moet die eerste SUP nu gedwongen omgezet worden omdat de twee jaar verstreken zijn? De 

eerste SUP had de ondernemer nochtans toegelaten om de overgang naar het buitenland te 

maken… 

Overweging 10 is eigenlijk de enige passage in heel de richtlijn die aangeeft dat een SUP 

effectief een grensoverschrijdend doel moet hebben.
344

 Hier kan nochtans maar weinig uit 

afgeleid worden aangezien deze overweging handelt over de wijze waarop de SUP-vorm in 

het vennootschapsrecht van de lidstaten moet gebracht worden. 

 

Afdeling III. De SUP binnen het nationaal vennootschapsrecht 

 

147.  Overweging 10 van het Tweede Werkdocument begint veel belovend over de manier 

waarop de lidstaten de SUP in hun recht zullen invoeren. Zo stelt ze dat: “de lidstaten 

flexibiliteit moet worden gegund ten aanzien van de wijze waarop en de mate waarin zij 

geharmoniseerde regels voor de vorming en werking van SUP's willen toepassen”. Daarna 

staat het volgende te lezen: “De lidstaten kunnen deel 2 van deze richtlijn toepassen op alle 

kleine besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (kleine en 

micro-ondernemingen) die duidelijke grensoverschrijdende ambities hebben, zodat al deze 

vennootschappen kunnen opereren en bekend staan als SUP's. De lidstaten moeten bepalen 

dat de SUP wordt opgericht als een afzonderlijke vennootschapsrechtsvorm, naast andere 

vormen van de besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarin 

het nationale recht voorziet. Naast het feit dat dit een vrij verwarrende passage is die op het 

eerste zicht zichzelf tegenspreekt, is zij daarenboven niet verder uitgewerkt in de richtlijn. Een 

vergelijking met dezelfde passage in de Algemene Oriëntatie dringt zich op: “De lidstaten 

                                                 

 

344
 Overweging 10 Tweede Werkdocument. 



97 

 

kunnen deel 2 van deze richtlijn toepassen op alle eenpersoonsvennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid, zodat al die vennootschappen als SUP functioneren en bekend staan. Zij 

kunnen voorzien in oprichting van een SUP als onderscheiden vennootschapsrechtsvorm 

naast andere vormen van eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

nationaal recht.” 

 

148.  Het lijkt dat de lidstaten na de aanpassing eigenlijk helemaal geen flexibiliteit krijgen 

ten aanzien van de wijze waarop en de mate waarin zij de SUP-vorm tot stand brengen. 

Aangezien de SUP enkel open staat voor kleine vennootschappen, zal geen enkele lidstaat 

ervoor kiezen om de bestaande nationale besloten eenpersoonsvennootschapsvorm te 

vervangen. Dit zou betekenen dat grote vennootschappen volledig van de optie worden 

beroofd een eenpersoonsvennootschap op te richten. Zelfs in de hypothese dat een lidstaat dit 

zou willen doen, zou ze “duidelijke grensoverschrijdende ambities hebben” als 

toelatingsvoorwaarde nooit kunnen uitwerken in haar wetgeving.  

 

Met de verplichting de SUP een onderscheiden vennootschapsvorm te maken, bedoelt de 

Europese regelgever dat de SUP geen sub-vorm van een bestaande vennootschapsvorm mag 

zijn. Voorbeelden van sub-vormen zijn bijvoorbeeld de S-BVBA die onder de BVBA valt of 

de Duitse UG die onder de GmbH valt. De SUP zal dus gewoon een nieuwe 

vennootschapsvorm zijn die er komt naast de andere bestaande vormen. Een voorbeeld 

hiervan is de Franse EURL die als eenpersoonsvennootschapsvorm niet onder maar naast de 

SARL staat, die een vennootschapsvorm is voor ten minste twee vennoten.
345

 In zo’n 

verhouding tegenover de bestaande vennootschapsvormen zal de SUP in het nationaal recht 

van de lidstaten komen. Het zal echter van geen belang zijn of er grensoverschrijdende 

ambities zijn wat de implementatie van de regelgeving betreft. In België zal er een BVBA zijn 

met als sub-vormen daarop de E-BVBA en de S-BVBA. Deze staan open voor alle 

ondernemingen. Naast de BVBA zal dan de SUP komen te staan, die enkel toegankelijk is om 

kleine en micro-ondernemingen in onder te brengen.  
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Afdeling IV.  Oprichting  

 

149.  Er zullen twee manieren zijn om een SUP tot leven te brengen. Allereerst kan een SUP 

ex nihilio worden opgericht. Dit is de meest uitgewerkte vorm in de richtlijn. Ten tweede is er 

de mogelijkheid om een SUP op te richten door omzetting. Enkel kleine en micro-

ondernemingen die minstens een jaar als bedrijf actief zijn, kunnen zich in een SUP omzetten.  

Er zijn geen andere manieren om een SUP te vormen.
346

 De vorming van een SUP door fusie 

of partiële splitsing is m.a.w. uitgesloten. 

 

§1.  Inschrijving 

 

A.  Online 

 

150.  Een ex nihilo opgerichte SUP zal volledig online kunnen worden ingeschreven op de 

plaats waar zij haar statutaire zetel wil vestigen, indien zij voldoet aan de regels.
347

 Het 

inschrijven gebeurt met behulp van uniforme modelstatuten. Een online-inschrijving bestaat 

nu reeds in 16 van de 28 lidstaten
348

 en wordt gezien als een belangrijke kans die de richtlijn 

biedt voor het stimuleren van economische activiteit, groei en werkgelegenheid in de EU.
349

 

Het draagt ook bij aan de digitale agenda van de EU. 
350

  

De online oprichting is dé steunpilaar van de richtlijn. Er is geen verschijning voor een 

plaatselijke autoriteit meer nodig. Zelfs indien de SUP-richtlijn er niet komt is het ten sterkste 

aan te bevelen om op deze golf verder te varen. Een nieuwe richtlijn zou dan het deel over de 

online-oprichting van de SUP-richtlijn -anti-misbruik en identificatieregling inbegrepen- 
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 Toelichting bij het Oorspronkelijk Voorstel, 3. juridische elementen van het voorstel, “Hoofdstuk 2: 

Oprichting van een SUP”, 7. 
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 Art. 14.1 Tweede Werkdocument. 
348
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“Een digitale agenda voor Europa” [COM(2010) 245 def. – Niet bekendgemaakt in het publicatieblad]. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:si0016). 
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overnemen. Over heel de Unie moet het heden ten dage mogelijk zijn om een vennootschap 

op te richten zonder zich fysiek te moeten verplaatsen naar de plaats van oprichting.  

Tot mijn grote spijt moet ik evenwel melden dat er met de komst van het Tweede 

Werkdocument een eerste barst is verschenen in de exclusief-online oprichting. Het 

Oorspronkelijk Voorstel ging er nog prat op dat de ondernemers een SUP volledig online 

moeten kunnen oprichten, zonder enige verschijning, voor wie dan ook en waar dan ook.
351

 

Artikel 13.2ter van het Tweede Werkdocument stelt nu het volgende: “Bij vermoeden van 

fraude, wordt van de oprichter geëist dat hij in persoon voor de bevoegde autoriteit 

verschijnt.”  

 

151.  De lidstaten moeten een elektronisch-inschrijfpunt voor SUP’s aanwijzen, een website 

die van overal in de Unie toegankelijk is. Het Tweede Werkdocument verplicht het gebruik 

van de bestaande één-loketten,
352

 die als portaal moeten fungeren naar de nationale online-

inschrijfpunten.
353

 In België staan de één-loketten beter bekend als de ondernemingsloketten. 

De website die dient als inschrijvingspunt moet ook de links naar de online-inschrijfpunten 

voor SUP's in andere lidstaten aanbieden. Dit kan gebeuren via een link naar een centrale EU-

website of een EU-portaal, zoals het e-justitieportaal, waar de links naar alle online-

inschrijfpunten voor SUP's in de lidstaten worden aangeboden.
354

 Op die manier wordt 

nogmaals het Europese karakter van de SUP benadrukt.  

Bij het kiezen van een SUP uit een andere lidstaat blijft de oprichter in hetzelfde SUP-format. 

Enkel niet door de richtlijn geregelde elementen blijven nationaal getint in de vorm van het 

suppletief recht van de lidstaat van inschrijving. Dit creëert nochtans geen mogelijkheid tot 

law-shopping. De SUP kan zich slechts inschrijven in de lidstaat waar zij haar statutaire zetel 

vestigt.
355

 Volgens het Tweede Werkdocument moet deze statutaire zetel overeenkomen met 

de werkelijke zetel.
356

 De SUP wordt dus sowieso beheerst door het recht van de lidstaat waar 

haar werkelijk bestuurscentrum zich bevindt.  
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B. Instrumenten 

 

152.  De inschrijvingsprocedure en bijhorende documenten hebben doorheen het wetgevend 

proces al een hele weg afgelegd. Het Oorspronkelijk Voorstel en het Tweede Werkdocument 

lijken het meest op elkaar. De Algemene Oriëntatie gooit het over een volledig andere boeg. 

In wat volgt overloop ik de zaken die gepaard gaan bij de inschrijving van de SUP en dit 

volgens de drie versies van het voorstel. Op dit moment is het Tweede Werkdocument 

natuurlijk de meest relevante versie. Desalniettemin is het handig om ze toch allemaal te 

overlopen. Ten eerste houdt dit alles overzichtelijk en ten tweede laat dit toe om de 

verschillen uit te lichten en te evalueren. In elk van deze versies moet een onderscheid 

gemaakt worden tussen enerzijds de gegevens die moeten voorkomen in de oprichtingsakte en 

anderzijds de gegevens die de lidstaten mogen vragen ten behoeve van de 

inschrijvingsprocedure. Dit deel over de instrumenten voor inschrijving moet samen gelezen 

worden met het deel over de identificatie en controle dat in afdeling VI aan bod komt om een 

volledig beeld te krijgen van de inschrijvingsprocedure. 

 

1. Het Oorspronkelijk Voorstel 

 

a. Statuten: een uniform model 

 

153.  In het Oorspronkelijk Voorstel kiest de Commissie voor een uniforme template
357

 met 

modelstatuten. Ze legt enkel de basis vast wat betreft de zaken die in de oprichtingsakte 

moeten voorkomen. Dit zijn meer bepaald: de oprichting, de aandelen, het aandelenkapitaal, 

de organisatie, de boekhouding en de ontbinding van een SUP. Het is daarbij de bedoeling dat 

de Commissie later, via een zogenaamde ‘uitvoeringshandeling’, het te gebruiken uniform 

model openbaar zou maken.
358

 De lidstaten kunnen niet méér gegevens verlangen van de 

oprichters dan wat in dit door de Commissie te verstrekken uniform model aangegeven wordt. 

Het gebruik van de modelstatuten is enkel verplicht indien de ondernemer de SUP online 

opricht. De lidstaten kunnen er namelijk ook voor kiezen om naast de online oprichting nog 
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een andere manier ter beschikking te stellen aan de ondernemers. Indien deze laatste ervoor 

kiezen om van die andere oprichtingswijze gebruik te maken, hoeven de modelstatuten niet 

gevolgd te worden. De lidstaten krijgen dan vrij spel wat betreft de te verstrekken gegevens 

door de oprichters. In ruil krijgen de oprichters dan eventueel de mogelijkheid om individueel 

op maat gemaakte statuten aan te brengen.
359

 De statuten moeten in elk geval voldoen aan de 

vereisten van de richtlijn, wat betekent dat ze minstens de hierboven uiteengezette zaken uit 

artikel 11 moet behandelen.
 360

 

 

154.  Indien de ondernemers hun statuten achteraf nog willen wijzigen dan is dit mogelijk. 

Zij moeten hiervoor de nationale procedure voor een statutenwijziging volgen.
361

 Wanneer het 

gaat om wijzigingen aan statuten die online via de template werden ingediend, mag dit er niet 

toe leiden dat zaken, die de oprichters verplicht moesten verstrekken volgens het uniform 

model, weggelaten worden. Indien het wijzigingen betreft aan statuten die op een andere - 

expliciet door de lidstaat toegelaten- manier werden ingediend, bepaalt de lidstaat zelf hoe ver 

die wijzigingen mogen gaan.
362

 In elk geval moeten de gewijzigde statuten opnieuw de te 

bestrijken gegevens uit artikel 11 bevatten.
363

 

 

b. Registratieprocedure met behulp van het model-

inschrijvingsformulier 

 

155.  Wanneer een ondernemer via een SUP zijn activiteiten wil uitvoeren heeft hij twee en 

soms drie opties om dit klaar te spelen. Voor nieuwe ondernemingen is er de elektronische 

oprichting
364

 en eventueel een alternatieve oprichtingswijze
365

 die de lidstaat aanbiedt. Voor 

bestaande ondernemingen is er de conversieprocedure.
366

 De Commissie behandelt deze 
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laatste twee niet afzonderlijk in het deel over de inschrijving. Het is dus de vraag in hoeverre 

dat deel ook op hen van toepassing is. 

Artikel 13 behandelt de gegevens die de lidstaten maximaal mogen vragen aan de oprichters 

met het oog op de inschrijving in het handelsregister.
367

 De lijst is exhaustief en de lidstaten 

kunnen die bovendien niet zelf vorm geven. De Commissie kiest weer voor een model-

inschrijvingsformulier dat ze, net zoals bij de modelstatuten, later zou gaan bewerkstelligen 

via een uitvoeringshandeling. Aangezien alle SUP’s ingeschreven moeten worden in het 

handelsregister, hetgeen een voorwaarde is voor het verkrijgen van hun 

rechtspersoonlijkheid
368

, is artikel 13 op alle mogelijkheden tot vorming van een SUP van 

toepassing. Dit blijkt overigens ook uit de algemene bewoordingen van artikel 13.2 van het 

Oorspronkelijk Voorstel. Bij artikel 14 moet een onderscheid gemaakt worden tussen de 

bepalingen die op alle vormingsmogelijkheden van toepassing zijn en deze die duidelijk enkel 

de elektronische oprichting betreffen. 

  

156.  Bij voltooiing van de online-oprichting, met behulp van de modelstatuten en het 

model-inschrijvingsformulier, krijgen de oprichters een bevestiging als bewijs van 

inschrijving. De bevoegde instantie levert dit uiterlijk drie werkdagen na ontvangst van alle 

noodzakelijke documenten af.
369 

 

2. De Algemene Oriëntatie 

 

a. Statuten: een nationale template 

 

157.  Het deel in de Algemene Oriëntatie dat handelt over de oprichtingsakte van de SUP 

betreft enkel de online oprichting. Het onderscheid met -en de bespreking van- een niet-

elektronisch ingediende oprichtingsakte, die op maat van de individuele vennootschap 

gemaakt is, werd weggelaten. Er blijft evenwel nog een verwijzing naar de mogelijkheid van 

de lidstaten om een andere manier van oprichting dan de elektronische aan te bieden, zoals op 
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papier.
370

 De hieronder uiteengezette regels zijn dan ook niet van toepassing op die 

alternatieve vormen. Daarvoor lijken de lidstaten alles zelf te kunnen regelen. 

 

158.  De Raad laat het aan de lidstaten over om de templates voor de statuten te voorzien. 

Zodus worden zij bij nationale wetgeving geregeld, onder meer wat betreft hun ontwerp, 

vorm, aantal, naam en inhoud. Hetzelfde geldt voor wat betreft de mogelijkheid om 

voorschriften betreffende de interne aangelegenheden van de SUP in de oprichtingsakte toe te 

staan of te verbieden.
371

 Zo kunnen lidstaten bijvoorbeeld toelaten dat er op de SUP 

toegesneden keuzes worden gemaakt.
372

 

 

159.  Door van de oprichters een hele hoop gegevens te gaan verlangen kan de snelheid en 

eenvoudigheid van een online oprichting echter gedeeltelijk terug teniet worden gedaan. Daar 

komt bij dat er een grote diversiteit zou ontstaan, van lidstaat tot lidstaat, in de omvang van 

gegevens die gevraagd wordt vóór de vennootschap kan opgericht worden. Om hieraan te 

verhelpen bakent de Algemene Oriëntatie de vrijheid van de lidstaten wel enigszins af door 

een limitatieve vragenlijst te voorzien.
373

 Meer gegevens dan daarin staan mogen de lidstaten 

niet eisen van de oprichters in hun oprichtingsakte. De limitatieve vragenlijst uit artikel 11.3 

komt eigenlijk overeen met de te verstrekken gegevens uit de modelstatuten van het Tweede 

Werkdocument. 

 

160.  Over het wijzigen van de statuten zegt de Raad niets. Aangezien quasi alles door de 

lidstaten geregeld wordt wat betreft de statuten, lijkt het logisch dat de wijziging ervan 

eveneens volgens de nationale procedure en voorwaarden verloopt. 

. 

b. Registratieprocedure met behulp van een nationaal 

inschrijvingsformulier 

 

161.  Net zoals voor de statuten kiest de Algemene Oriëntatie ook hier weer voor de 

gemakkelijke oplossing. De lidstaten mogen zelf de inhoud en vorm van het 
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inschrijvingsformulier uitwerken.
374

 Hetzelfde geldt voor procedureregels en de regels inzake 

aanvaardbaarheid van de aan de inschrijvingsinstantie verstrekte documenten en andere 

gegevens.
375

  Het enige dat deze versie van de richtlijn oplegt is dat, in geval van gebruik van 

de online-inschrijvingsfaciliteit, de lidstaten slechts een bepaald aantal gegevens mogen 

verlangen van de oprichters.
376

 Het is daarbij overigens geen probleem dat bepaalde gegevens 

reeds eerder in de template voor de statuten gevraagd werden of omgekeerd.
377

 Efficiëntie ten 

top.  

 

162.  Er is trouwens enkel een beperking van gegevens die de lidstaten mogen vereisen van 

de oprichters indien deze laatste gebruik maken van de online-oprichtingsfaciliteit. Net zoals 

bij het Oorspronkelijk Voorstel zijn er immers weer twee en eventueel drie wijzen van 

oprichting van een SUP. Indien de lidstaten vrijwillig een mogelijkheid geven tot alternatieve 

oprichting
378

, dan mogen zij zoveel informatie van de oprichters vragen als zij willen.
379

 

 

163.  Er dient bovendien op te worden gewezen dat de mogelijkheden op grond van artikel 2 

van Richtlijn 2009/101/EG
380

 onverlet blijven. Deze richtlijn regelt de verplichte 

openbaarmaking (‘disclosure’) van bepaalde vennootschapsakten en -gegevens wat betreft de 

NV, CVOA, BVBA en hun equivalenten in de respectievelijke lidstaten van de Unie.  

 

164.  Waar de vorige versie de lidstaten drie werkdagen gaf om de inschrijving van een SUP 

ex nihilio te voltooien,
381

 krijgen ze van de Algemene Oriëntatie vijf werkdagen. Bovendien 

verduidelijkt laatstgenoemde dat een eventuele inschrijvingsvergoeding en alle andere 
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formaliteiten die een SUP moet vervullen om haar werkzaamheden overeenkomstig het 

nationale recht te starten, niet geraakt worden door de richtlijn.
382

 

 

165.  De Algemene Oriëntatie preciseert dat de verplichting van artikel 11 van Richtlijn 

2009/101/EG,
383

 om de oprichtingsakte bij authentieke akte te verlijden, als nagekomen 

beschouwd wordt wanneer de oprichtingsakte online is opgesteld, ingediend werd met behulp 

van de nationale template en aanvaard werd door de registratie-instantie.
384

 Een tijdrovend en 

vooral duur bezoekje aan de plaatselijke notaris wordt hierdoor dus overbodig. Deze 

verduidelijking is niet terug te vinden in de andere versies van het voorstel. 

 

3. Het Tweede Werkdocument 

 

a. De modelstatuten relaunched 

 

166.  Die limitatieve lijst uit de Algemene Oriëntatie was dus vrij omvangrijk uitgevallen. 

Het Tweede Werkdocument gaat daarom back to basics. Ze laat de zogenaamde “nationale 

templates” achterwege en kiest opnieuw voor de uniforme modelstatuten van het 

Oorspronkelijk Voorstel. De lidstaten kunnen dus niet meer kiezen welke gegevens een 

oprichter moet verstrekken in de oprichtingsakte. In plaats van een lijst met maximaal te 

verlangen gegevens is er terug een modelvragenlijst, met al de gegevens die volgens de 

Algemene Oriëntatie konden gevraagd worden. Modelstatuten zeg maar.
385

 Dit lijkt mij een 

zeer goede keuze aangezien zowat elke lidstaat waarschijnlijk toch de maximale hoeveelheid 

aan te verstrekken gegevens ging eisen van de oprichters. Een uniform model-oprichtingsakte 

draagt bij aan de uniformiteit over de lidstaten, hetgeen in se toch het doel is van de SUP.  

 

De online te verstrekken modelstatuten bevatten verplicht de volgende gegevens: 

a) de naam van de SUP;  

b) de naam en andere gegevens die nodig zijn om de identiteit vast te stellen van of die 
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anderszins betrekking hebben op de enig vennoot, de leden van het leidinggevend orgaan en, 

indien van toepassing, de leden van het toezichthoudend orgaan; 

c) het aantal leden van het leidinggevend orgaan en, in voorkomend geval, van het 

toezichthoudend orgaan;  

d) het ondernemingsdoel, statutaire zetel en duur van de SUP; 

e) het aandelenkapitaal van de SUP, het soort enig aandeel, de vorm van vergoeding voor het 

aandeel en de vorm en procedure voor het aanleggen van wettelijke reserves;  

f) bepalingen betreffende de omstandigheid dat de leden van het leidinggevend orgaan 

afwezig of verhinderd zijn;  

g) de juridische waarde van de besluiten van een vennootschap in oprichting;  

h) het boekjaar.
386

 

167.  Na de inschrijving kan de SUP haar statuten online of op een andere manier wijzigen, 

overeenkomstig de nationale procedure voor statutenwijziging.
387

 Deze wijziging mag er niet 

toe leiden dat zaken die in de modelstatuten staan weggelaten worden.
388

 Van deze wijziging 

wordt akte verleend in het handelsregister van de lidstaat van inschrijving.
389

 

 

168.  Wanneer de oprichters ervoor kiezen om gebruik te maken van een vrijwillig door de 

lidstaat te faciliteren, alternatieve wijze van oprichting moeten de gegevens die hierboven 

werden opgesomd in elk geval aanwezig zijn in de oprichtingsakte.
390

 Voor de rest kunnen de 

lidstaten dan toestaan dat er op maat gemaakte statuten worden aangereikt.  

 

Europese juristen moeten hierbij aandachtig zijn voor interpretatieproblemen. Door zijn 

uniforme naam zouden zij er vanuit kunnen gaan dat zij allen op dezelfde manier de statuten 

lezen. Aangezien de richtlijn hierover geen duiding verschaft is dit wezenlijk niet het geval. 

Elke lidstaat heeft zo zijn eigen manier om statuten te interpreteren. Neem nu bijvoorbeeld 

Duitsland. De lezer van de statuten moet daarbij niet de bedoeling van de oprichters in 

overweging nemen, maar moet de statuten vanuit een objectief standpunt lezen als een derde. 

De reden hiervoor is dat de Duitsers statuten als eigen aan de vennootschap zien en niet eigen 
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aan de oprichters ervan. Aangezien de statuten voor de volledige duur van de vennootschap 

meegaan, en de oprichters niet, worden zij losgekoppeld van deze laatste.
391

 

 

b. Registratieprocedure met behulp van een model-

inschrijvingsformulier 

 

169.  Hoewel dit werd geschrapt in de overgang van de Algemene Oriëntatie naar het 

Tweede Werkdocument mag er volgens mij dus nog steeds van uit worden gegaan dat 

lidstaten een inschrijving in een andere vorm, zoals op papier, nog kunnen toelaten.
392

 Zolang 

dit maar vrijwillig door de oprichter gebeurt en de lidstaten de elektronische oprichting niet 

duurder maken dan de ‘derde wijze van oprichting’, gaat dit niet in tegen de geest van de 

richtlijn. Zoals bij de andere versies van het voorstel blijft het hier m.a.w. mogelijk om, naast 

de conversieprocedure voor bestaande ondernemingen en elektronische oprichting voor 

nieuwe ondernemingen, nog een andere wijze van oprichting ter beschikking te stellen.
393

 

Opnieuw wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de procedure van die derde 

mogelijkheid, die van de omzetting en die van de elektronische oprichting. Grotendeels geldt 

hier dus hetzelfde als wat bij de vorige versies gezegd werd. Er moet bijvoorbeeld, net zoals 

in het Oorspronkelijk Voorstel, bepaling per bepaling uitgemaakt worden of die op de niet-

elektronische vormen van oprichting van toepassing is. Als de oprichter ervoor kiest om 

daarvan gebruik te maken kunnen de lidstaten opnieuw alle gegevens verlangen van de 

oprichters die ze maar willen. Het is aan te bevelen dat er in de definitieve versie van de 

richtlijn duidelijkheid geschept wordt over de procedure voor de conversie en die van de 

eventuele alternatieve oprichting. Tot op heden is er absoluut geen enkele duiding meer 

aanwezig, hetgeen de deur wagenwijd open zet voor verdeeldheid. 

 

170.  Indien de oprichter kiest voor de e-oprichting kan de inschrijvingsinstantie, naast de 

gegevens die staan te lezen in de statuten en hierboven reeds werden opgesomd, van de 

oprichter enkel vragen dat hij volgende gegevens verstrekt ten behoeve van de inschrijving: 

a) de gegevens betreffende:  
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-de middelen om in contact te treden met de SUP; 

-de identiteit van de vertegenwoordiger die de SUP namens de vennoot opricht, indien van 

toepassing; 

-de identiteit van de personen die bevoegd zijn om de jaarrekening van de SUP goed te keuren 

(de accountant); 

-de identiteit van de personen die bevoegd zijn om, alleen of gezamenlijk, de SUP ten 

opzichte van derden te verbinden en in rechte te verbinden, tezamen met de bevoegdheden 

inzake vertegenwoordiging; 

-de identiteit van een eventuele uiteindelijk begunstigde van de SUP; 

b) de vraag of de leden van het leidinggevend orgaan in de lidstaat van inschrijving of in een 

andere lidstaat van rechtswege of bij een rechterlijke of administratiefrechtelijke beslissing 

ongeschikt zijn verklaard om op te treden als lid van het leidinggevend orgaan. Hetzelfde 

geldt voor eventuele leden van het toezichthoudend orgaan; 

c) de nominale waarde van het enig aandeel en van het eventueel nog te storten bedrag; 

d) de gegevens in verband met de omzetting in een SUP; 

e) een bankrekening waarop de vergoeding voor het aandeel kan worden gestort;
394

 

 

171.  Net zoals bij de Algemene Oriëntatie blijven de disclosure-mogelijkheden op grond 

van artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG onverlet.  

 

172.  De lidstaten behouden het recht om bijkomende gegevens of bewijsstukken van de 

oprichter te verzoeken. De gevraagde bewijsstukken moeten evenwel noodzakelijk en 

geschikt zijn als bewijs van de betreffende elementen, zonder dat er een onevenredig grote 

inspanning van de oprichter wordt verlangd.
395

 Het omvat zowel bewijs met betrekking tot 

vereisten die buiten het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, als bewijs aangaande de 

juistheid van gegevens die de oprichters volgens de richtlijn bij de inschrijving van de SUP 

moeten verstrekken.
396

 Dit is nog een verzwaring van de bewijslast van de Algemene 

Oriëntatie. Daar kon een lidstaat enkel passende bewijsstukken ter staving of ondersteuning 
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van de volgens de SUP richtlijn bij de oprichting te verstrekken gegevens verlangen, indien ze 

dergelijke bewijsstukken ook vragen aan hun nationale besloten vennootschappen.
397

  

De grootste verzwaring is er evenwel gekomen met artikel 13.2ter. Hierdoor kunnen lidstaten 

eisen dat de oprichter in persoon voor de bevoegde autoriteit verschijnt, bij vermoeden van 

fraude. 

Net zoals in het compromis is er een mogelijkheid om controle uit te voeren over de 

wettigheid van de inschrijving, die zich uitstrekt maar niet beperkt is tot, de controle van de 

identiteit en juridische status van de oprichtende vennoot en/of enige andere persoon die de 

inschrijving namens hem uitvoert, mits de gehele procedure online wordt uitgevoerd.
398

 

 

4. Taal 

 

173.  Zowel in de eerste als in de laatste versie is er een overweging die stelt dat er een 

uniform model in alle talen van de Unie beschikbaar moet zijn voor alle documenten die ten 

behoeve van het registreren van de SUP moeten gebruikt worden.
399

 Dit betreft mijns inziens 

echter de templates voor de statuten en de registratie die de Commissie ter beschikking stelt. 

Het betreft niet het feit dat de oprichters in elke lidstaat modellen moeten kunnen gebruiken in 

alle talen van de Unie. Zo zegt het Oorspronkelijk Voorstel hier namelijk niets over in de 

richtlijn zelf. In het Tweede Werkdocument staat dan weer duidelijk te lezen dat de modellen 

worden verstrekt in de ‘officiële talen’ van de betreffende lidstaat en dat elke lidstaat mag 

eisen dat de inschrijving wordt verricht in een officiële taal van die lidstaat.
400

 

Naast de obligatoire model-templates in de officiële taal/talen van de respectievelijke lidstaten 

spoort de richtlijn de lidstaten wel aan om het model in andere talen ter beschikking te stellen. In 

het bijzonder in talen die in internationale zakelijke betrekkingen worden gebruikt.401 De 

mogelijkheid om in elke lidstaat een Engelstalige template te gebruiken lijkt alvast een must als ze 

enige goede wil willen tonen. Dit is een zéér kleine (eenmalige) last voor de lidstaten en een 

(herhaaldelijk) grote hulp voor anderstalige oprichters. Dit is spijtig genoeg niet afdwingbaar 

gezien het slechts een aanbeveling is. 
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Het is voor mij volstrekt onbegrijpelijk dat er geen verplichting is om in elk land modellen 

beschikbaar te stellen in álle Talen van de Unie. Dit valt enigszins nog te begrijpen in de versie 

van de Algemene Oriëntatie aangezien de lidstaat daar zelf de templates voor het 

inschrijvingsformulier
402

 en de oprichtingsakte
403

 ter beschikking stelt. In de andere versies 

worden de templates echter ter beschikking gesteld door de Commissie in alle talen van de 

Unie. Het is in de huidige stand van de techniek perfect mogelijk om bij de 

inschrijvingsmodule een taal te kiezen, waarbij dit in de uiteindelijke versie van de 

oprichtingsakte automatisch omgezet wordt in een van de officiële talen van de lidstaat. Er 

kan daarbij zelfs nog verlangd worden dat de oprichter de module invult in de taal van de 

lidstaat, maar laat er toch ten minste in elke lidstaat een module beschikbaar zijn in alle talen 

van onze Unie. Als een oprichter de taal van de statuten en het registratieformulier niet 

begrijpt kan hij onmogelijk de procedure tot een goed einde brengen.  

 

§2. Één euro minimumkapitaal
404

 

 

174.  In navolging van de ontwikkelingen in de Europese landen met betrekking tot de light 

vehicles, zal het minimumkapitaal van de SUP eveneens een symbolische euro bedragen. In 

tegenovergestelde zin mogen de lidstaten geen maximumkapitaal opleggen.
405

 De reden van 

dit verbod is dat lidstaten hierdoor kapitaalkrachtige ondernemingen zouden kunnen uitsluiten 

van het toepassingsgebied.
406

 Deze bepaling was dan ook relevanter vóór de komst van het 

Tweede Werkdocument, toen de SUP nog open stond voor ondernemingen in alle vormen en 

maten. Desalniettemin blijft deze bepaling ervoor zorgen dat er uniformiteit in de lidstaten 

komt, hetgeen alleen maar aangemoedigd kan worden. Kapitaalkrachtige ondernemingen 

zullen zich overal in de EU als een SUP kunnen organiseren, op voorwaarde dat zij nog onder 

de noemer ‘kleine en micro-ondernemingen’ vallen in de zin van de richtlijn. 
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175.  Hoe veel of weinig kapitaal de oprichters ook besluiten aan de vennootschap toe te 

wijzen, het moet volledig geplaatst worden.
407

 Het moet daarenboven eveneens volledig 

volstort worden en dit op het moment van de inschrijving van de SUP.
408

 In geval van online-

inschrijving gebeurt dit via storting op de bankrekening van de SUP. Daarna mag het 

vermogen van de SUP evenwel fluctueren via contanten of in natura.
409

 De online-oprichting 

van de SUP via een inbreng in natura is dus niet mogelijk.  

 

176.  In de Algemene Oriëntatie staat te lezen dat: “de eis dat het kapitaal minimum één 

euro
410

 bedraagt
411

 is essentieel om de oprichting van nieuwe bedrijven te 

vergemakkelijken.”
412 

Het lijkt dat de SUP hiermee te veel naar start-ups gericht is. Mijns 

inziens is het niet wenselijk dat een Europese eenpersoonsvennootschap gebruikt wordt als 

een startersvennootschap. De vele faillissementen en onwetendheid die hierdoor met de naam 

“SUP” zullen geassocieerd worden doen niemand ten goede. Beginnende ondernemers 

moeten een vennootschapsvorm kiezen in hun nationaal recht, die speciaal ontworpen is aan 

hun noden.
413

 Het ligt zelfs niet binnen de bevoegdheden van de Europese Unie om een 

vennootschapsvorm te ontwikkelen voor puur binnenlandse activiteiten door binnenlandse 

ondernemers. Dat is immers niet een aangelegenheid die omwille van haar doel, omvang of 

gevolgen beter op supranationaal vlak kan worden geregeld. Hierdoor is dan niet meer 

voldaan aan de subsidiariteitsvereiste.
414

  

Als ondernemers van plan zijn om zich grensoverschrijdend te gaan begeven dan mag het 

geen probleem vormen voor hen om hier enkele duizenden euro’s in te pompen. De activa 

‘gebouwen’ en ‘materieel’ op zich zullen vaak al meer dan genoeg kapitaal 

vertegenwoordigen op de passief kant. Als ze maar zo weinig vertrouwen hebben in hun 

product of dienst dat ze maar één euro eraan willen toekennen, zouden ze er beter gewoon niet 

mee beginnen. Eens zij met hun nationale vennootschapsvorm sterk genoeg staan kunnen zij 

trouwens zonder veel moeite zich laten omvormen tot een SUP. Hoewel het om verscheidene 
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redenen niet wenselijk is om de SUP wettelijk te beperken tot grensoverschrijdende 

activiteiten, geeft de Europese regelgever door het minimumkapitaal zo laag te stellen een 

verkeerde boodschap mee. 
415

 

. 

§3.  Één oprichter, één aandeel 

 

177.  Er is slechts één vennoot toegelaten bij de oprichting van een SUP. Deze kan zowel 

een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn. Indien het om een rechtspersoon gaat mag 

de onderneming die daaronder schuilgaat nochtans niet te groot zijn. De SUP komt er enkel 

als ‘ad hoc’ rechtsinstrument voor kleine en micro-ondernemingen. Grote en middelgrote 

bedrijven zijn beter bestand tegen de lasten die de oprichting van dochterondernemingen in 

andere lidstaten met zich meebrengt.
416

 Zij worden dan ook uitgesloten van het 

toepassingsgebied. 

 

178.  Welke ondernemingen vallen dan wel onder het toepassingsgebied? De vereisten die 

gesteld worden aan de oprichter moeten onderscheiden worden van deze die gesteld worden 

aan de onderneming die onder de SUP ondergebracht wordt. Deze laatste mag slechts een 

kleine of micro-onderneming zijn. Wat betreft de oprichter van de SUP is er een nuancering: 

indien het gaat om een natuurlijk persoon die een SUP wil oprichten zijn er geen beperkingen. 

Een natuurlijk persoon die werkt onder een eenmanszaak zal dus altijd een SUP kunnen 

oprichten, hoe groot zijn onderneming ondertussen ook geworden is. Voor rechtspersonen is 

dit een andere zaak. Enkel rechtspersonen in de vorm van micro- en kleine ondernemingen 

kunnen een SUP oprichten. Dit betekent dat zij maximum één van de volgende grensbedragen 

overschrijden: een balanstotaal van 4 miljoen euro, een netto-omzet van 8 miljoen euro of een 

gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar van 50 werknemers. De lidstaten 

kunnen evenwel deze laatste rij bedragen verhogen tot maximaal 6 miljoen voor wat betreft 

het balanstotaal en maximaal 12 miljoen euro voor de netto-omzet.
417

 België heeft van deze 
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optie gebruik gemaakt. De grens voor het balanstotaal ligt hier op 4,5 miljoen euro en voor de 

toegelaten netto-omzet op 9 miljoen euro.
418

 

 

179.  SUP’s kunnen niet meer dan één aandeel uitgeven en kunnen hun aandeel ook niet 

splitsen.
419

 Dit om misbruik te voorkomen en de controle te vereenvoudigen. Om dezelfde 

reden kunnen SUP's hun enig aandeel ook niet rechtstreeks of middellijk verwerven of 

bezitten.
420

 De aan het enig aandeel verbonden rechten dienen daarenboven slechts door één 

persoon te worden uitgeoefend. In geval van overdracht van het enig aandeel moet de 

identiteit van de nieuwe eigenaar worden aangetoond en in het betrokken handelsregister 

worden ingeschreven. 

 

180.  De lidstaten kunnen ervoor kiezen mede-eigendom over het aandeel toe te staan, 

bijvoorbeeld in het erfenis- en het huwelijksrecht. Het voorstel beperkt dit echter niet tot 

gedwongen mede-eigendom, waardoor ook vrijwillige mede-eigendom moet kunnen. In elk 

geval dient een vertegenwoordiger te worden aangesteld die gerechtigd is om namens de 

mede-eigenaars te handelen. Het is onduidelijk of die vertegenwoordiger voor de toepassing 

van de richtlijn als enig vennoot beschouwd wordt of de mede-eigenaars zelf.
421

 Overweging 

20 spreekt artikel 15.3 hierin tegen. De identiteit van de mede-eigenaars moet sowieso worden 

vastgesteld.
422

 Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor de naam van de vertegenwoordiger. 

Zolang de mede-eigenaars de directie van de SUP niet in kennis stellen van zijn naam, wordt 

de uitoefening van hun rechten in de SUP opgeschort. Elke wijziging wat betreft de 

gerechtigde vertegenwoordiger wordt eveneens onverwijld medegedeeld aan de directie. De 

identiteit van de vertegenwoordiger wordt opgetekend in het handelsregister, na de 

vaststelling ervan overeenkomstig dezelfde regels als diegene die gelden voor oprichters.
423

 

De mede-eigenaars van het enige aandeel zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor 

de verplichtingen die de vertegenwoordiger is aangegaan. 
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181.  De vraag is of de richtlijn zoals ze nu wordt voorgesteld voldoende zal zijn om een 

oneigenlijk gebruik van de SUP te voorkomen. Met de richtlijn wil men vooral structuren 

faciliteren waarbij één rechtssubject één nieuw rechtssubject in het leven roept en daar de 

juridische en economische gevolgen van draagt. Als de richtlijn toelaat dat nationaal recht 

stipuleert dat mede-eigendom van de SUP mogelijk is, dan kan de SUP een de facto 

meerhoofdige vennootschap worden.  

Afgezien van mede-eigendom zijn er ook verschillende vennootschapsrechtelijke technieken 

bekend waarbij er, ondanks het bestaan van slechts één aandeelhouder, meer dan één persoon 

een direct economisch belang in de vennootschap heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 

certificering van aandelen. Eventueel kunnen die niet-aandeelhouders zelfs beslissingsrechten 

in die vennootschap hebben. Daarbij komt het vruchtgebruik dan in gedachten.
424

  

 

182.  De mogelijkheid van mede-eigendom maakt alles wel veel simpeler voor de oprichting 

van een SUP door conversie van een meerhoofdige vennootschap. Er moet dan gewoon een 

vertegenwoordiger aangeduid worden.  

 

§4.  Rechtspersoonlijkheid 

 

183.  In het eerste ontwerp van de SUP-richtlijn werd de verwerving van 

rechtspersoonlijkheid geplaatst op het moment van inschrijving in het handelsregister.
425

 Dit 

werd weggelaten in de Algemene Oriëntatie aangezien dit voor vele lidstaten een te grote 

verandering was ten aanzien van de huidige regeling. Waar dit voor Duitsland en Frankrijk 

geen verandering zou betekenen, verkrijgt een vennootschap in Nederland bijvoorbeeld al 

rechtspersoonlijkheid op het moment van vastlegging van de statuten in een notariële akte. In 

België is dat op het moment van neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie. Het werd 

dus overgelaten aan de lidstaten om de rechtspersoonlijkheid-scheppende rechtshandeling te 

bepalen. De enige vereiste voor de lidstaten was dan nog dat er een elektronische bevestiging 
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volgde van de voltooiing van de inschrijvingsprocedure en van de datum waarop de 

rechtspersoonlijkheid is verworven.
426

  

 

Gelukkig hebben de politici in Brussel ingezien dat deze wijziging de lidstaten te veel vrij 

spel geeft. Ze kunnen het inschrijvingsproces dan wel binnen de vooropgestelde termijn 

afhandelen, maar door aan de verkrijging van rechtspersoonlijkheid extra voorwaarden te 

koppelen komen de oprichters toch weer terecht in een logge procedure. Met het Tweede 

Werkdocument verwerft een SUP daarom terug rechtspersoonlijkheid op de datum waarop zij 

wordt opgenomen in het handelsregister van de lidstaat van inschrijving.
427

 Er moet evenwel 

op gewezen worden dat de administratie van het handelsregister van vele landen hierdoor een 

zeer zware werklast zal ondervinden. De betrouwbaarheid van de gegevens in het 

handelsregister wordt nu extra belangrijk. Iets waar dus zeker moet mee rekening gehouden 

worden bij het verdelen van staatsmiddelen.
428

  

 

184.  Bij gebruik van de nationale modellen, die bestaan uit de modelstatuten en de in 

artikel 13 bedoelde bijkomende informatie krijgen de lidstaten vijf werkdagen, na ontvangst 

van alle noodzakelijke documenten en gegevens door de bevoegde instantie, om het 

inschrijvingsproces te voltooien. Enkel uitzonderlijke omstandigheden, “die het onmogelijk 

maken deze termijn te halen” kunnen een langere termijn rechtvaardigen.
429

  

 

185.  Met eventueel pre-constitutief handelen houdt het Tweede Werkdocument geen 

rekening. Het zal dus afhangen van het nationaal recht van de lidstaat van inschrijving wat de 

gevolgen zijn voor een persoon die handelingen stelt in naam van de SUP in oprichting, i. e. 

vóór hij ingeschreven is in het handelsregister. Het was beter geweest hier de constructie uit 

het SPE-Voorstel over te nemen. Daar is een regeling voorzien die grote gelijkenissen 

vertoont met die uit ons artikel 60 W. Venn. Zo kan de SPE de verbintenissen die 

voortvloeien uit pre-constitutieve handelingen overnemen. Wanneer zij dit niet doet zijn de 
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personen die deze handelingen hebben verricht daarvoor hoofdelijk en onbeperkt 

aansprakelijk.
430

 

 

§5.  Zetel 

 

186.  Wat betreft de zetelleer stond in het oorspronkelijk voorstel te lezen dat de statutaire 

zetel niet noodzakelijk de zetel moest zijn waar de vennootschap haar hoofdbestuur had.
431

 

Hiermee wou de Commissie dus aansluiting zoeken bij de incorporatieleer. Net als toen ze dit 

probeerde te doen bij de SPE, werd dit voorstel massaal afgeschoten door de lidstaten die de 

werkelijke zetelleer toepassen. Deze zijn tot op heden nog in de meerderheid. Het gevolg 

hiervan is dat er in de Algemene Oriëntatie helemaal niets meer staat over de te volgen 

zetelleer.
432

 Elk land zou dus zijn eigen zetelleer kunnen gaan toepassen. De 

rechtsonzekerheid die de stilte hierover teweeg brengt is zeer nefast voor de SUP.  

 

187.  Het Comité voor Juridische Zaken heeft er mijns inziens dan ook goed aan gedaan in 

haar Tweede Werkdocument duidelijk te stellen dat de SUP-richtlijn de werkelijke zetelleer 

volgt.
433

 Bij de SE werd trouwens ook voor de werkelijke zetelleer gekozen.
434

 De keuze voor 

deze strekking is ingegeven door de overweging dat de statutaire zetelleer de deur te wijd zou 

open zetten voor omzeiling van de regelgeving rond de werknemersparticipatie.
435

  

 

Neem nu bijvoorbeeld het oude SPE-Voorstel met zijn statutaire zetelleer.
436

 Een SPE plaatst 

zijn statutaire zetel in België. Feitelijk heeft die SPE evenwel in Duitsland zijn werkelijke 

exploitatiezetel, waar de regelgeving rond de werknemersparticipatie zéér sterk aanwezig is. 

Door de statutaire zetelleer toe te passen is de (nagenoeg onbestaande) Belgische regelgeving 

rond de werknemersparticipatie van toepassing op de vennootschap. Zij heeft hiermee het 

Duits recht omzeild. Dit voorbeeld geldt niet enkel voor de Duitse Mitbestimmung maar 

eigenlijk voor alle specifieke wetgeving die in een lidstaat van kracht is.  
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188.  Hoewel de statutaire zetelleer zeker zijn voordelen heeft is het vrij voor de hand 

liggend dat zij er niet snel zal doorkomen op Europees niveau. Geen enkele lidstaat ziet graag 

zijn specifieke regelgeving rond een bepaald punt die veelal een hoge symbolische waarde 

heeft omzeild worden.
437

 Als de Europese regelgever de statutaire zetelleer wil invoeren zal 

dit moeten gepaard gaan met een volledige hervorming van het Europees vennootschapsrecht 

in globo. De invoering van deze leer op het niveau van een voorstel voor een nieuwe 

vennootschapsvorm, zal volgens mij altijd meer tegenstanders hebben dan voorstanders. Voor 

elk zo’n voorstel bestaat de nee-groep namelijk uit elke lidstaat die een symbolische 

wetgeving heeft, samen met bijna alle lidstaten die in hun eigen IPR de werkelijke zetelleer 

volgen. 

 

§6. Naam 

 

189.  Enkel SUP’s zullen de benaming ‘SUP’ mogen (en moeten) dragen als achtervoegsel 

bij hun vennootschapsnaam. Het compromis laat de keuze aan de lidstaten om te beslissen of 

juridische entiteiten, die reeds vóór de inwerkingtreding van de richtlijn in een lidstaat waren 

ingeschreven en de afkorting "SUP" in hun naam droegen, hun naam moeten aanpassen. In 

het Tweede Werkdocument werd deze toegeving weggelaten waardoor deze vennootschappen 

hun naam zullen moeten aanpassen.  

 

190.  Dat de SUP geen aanduiding heeft in haar naam die verwijst naar de Europese 

oorsprong is logisch aangezien de SUP, in tegenstelling tot de voorgaande Europese 

initiatieven, in eerste instantie een nationale vennootschapsvorm is door de omzetting van de 

richtlijn.  

De SUP is verplicht om aan haar vennootschapsnaam een vermelding toe te voegen waaruit 

derden kunnen afleiden dat de vennootschap in die lidstaat is ingeschreven.
438

 Dit doet 

natuurlijk sterk af van de Europese tint van de SUP. Bovendien wordt het hierdoor 

gemakkelijker om te discrimineren op basis van nationaliteit. In de Algemene Oriëntatie 
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kregen de lidstaten nog de keuze of ze een vermelding van nationaliteit oplegden aan hun 

SUP’s of niet.
439

 De reden dat dit in het Tweede Werkdocument een verplichting geworden is, 

is waarschijnlijk omdat het door alle verwijzingen naar het nationaal recht belangrijker is 

geworden voor schuldeisers om te weten welk recht van toepassing is. Enerzijds een uniform 

label geven en anderzijds een andere schuldeiserbescherming bieden kan het vertrouwen van 

derden in SUP’s schaden. In het origineel voorstel waren er minder verwijzingen, waardoor 

een uniform label beter geplaatst was.  

Als voorbeeld van een verwijzing naar het toepasselijk recht geeft de richtlijn: “een afkorting 

die geldt voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar het nationale 

recht”. Dit zal eerder voor verwarring dan voor verduidelijking zorgen vrees ik. Voor het 

fictief Belgisch bedrijf Jansens zou dat dan neerkomen op “Jansens SUP-BVBA”. Het enige 

voordeel hiervan is misschien dat dit duidelijk maakt aan derden dat de SUP een 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is. Dit voordeel verdient direct een nuance 

aangezien niet alle landen ervoor kozen om de ‘beperkte aansprakelijkheid’ in de naam van de 

vennootschapsvorm duidelijk te maken. Neem maar de Nederlandse ‘Besloten Vennootschap’ 

als voorbeeld daarvan.
440

 Afgezien van dit laatste lijkt het mij veel beter de afkorting van het 

land gewoon te gebruiken: ‘Jansens SUP-BEL’ voor een Belgische SUP en ‘Jansens SUP-

GER’ voor een Duitse.  

 

191.  Aangezien de richtlijn spreekt over ‘vennootschapsnaam’ en niet over de 

‘handelsnaam’, betekent dit dat de gewone klant niet op de hoogte zal zijn van de rechtsvorm. 

Dit is bij een BVBA en een NV trouwens ook zo. De vennootschapsnaam is de officiële naam 

van de rechtspersoon die is opgenomen in de statuten en in het Belgisch Staatsblad wordt 

gepubliceerd. Contractanten zijn sowieso wel op de hoogte door de verplichte aanbrenging 

van de vennootschapsvorm op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, 

brieven, orders (websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) uitgaande van 

de vennootschap.
441

 De ontstentenis daarvan kan leiden tot de persoonlijke aansprakelijkheid 

van de maker van die stukken.
442
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§7. Informatieverstrekking 

 

192.  Alle informatie aangaande de inschrijving en werking van de SUP moet voorafgaand 

aan de inschrijving op een duidelijke, beknopte en gebruiksvriendelijke manier ter 

beschikking worden gesteld aan potentiële SUP oprichters.
443

 Dit gebeurt kosteloos en via een 

middel waardoor de oprichter er gemakkelijk mee vertrouwd kan geraken. Dat de richtlijn als 

voorbeeld van zo’n middel de ‘nationale templates’ voor de oprichtingsakten geeft, is 

waarschijnlijk een vergetelheid voortspruitend uit knip- en plakwerk van de Algemene 

Oriëntatie. In het Tweede Werkdocument zijn de nationale statuten-templates immers 

omgeruild voor de modelstatuten. Als tweede voorbeeld van een middel waar de oprichter 

gemakkelijk mee vertrouwd kan geraken, geeft de richtlijn de nationale websites voor de 

inschrijving van SUP’s. 

Eventuele toepasselijke bepalingen van de nationale standaardwetgeving betreffende de 

inschrijving en werking van de SUP worden eveneens door de lidstaat van inschrijving ter 

beschikking gesteld of naar verwezen in de invulmodule. Alle informatie moet beschikbaar 

zijn in de officiële taal/talen van de lidstaat van inschrijving. Indien activiteiten onderhevig 

zijn aan het verkrijgen van een vergunning of machtiging, na de inschrijving, moet dit 

eveneens op de nationale websites voor online inschrijving worden beschreven.  

De lidstaat wordt hier opnieuw aangespoord eveneens andere talen beschikbaar te stellen, met 

name deze die in internationale zakelijke betrekkingen worden gebruikt.
 444

 Na het doornemen 

van alle informatie kan de oprichter dan op een rationele en doordachte manier beslissen of de 

SUP het meest gepaste kader is om zijn plannen mee in te vullen.  

                                                 

 

443
 Artikel 12bis Tweede Werkdocument stelt dat minstens de volgende info aan de oprichter ter beschikking 
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g) alle formaliteiten in verband met de registratieprocedure. 
444
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§8. Door omzetting 

 

193.  Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, die niet als SUP zijn 

opgericht, moeten ook kunnen profiteren van het SUP-kader. Zo’n vennootschap in een SUP 

omzetten kan, mits de onderneming reeds meer dan een jaar actief is. De omzetting staat 

natuurlijk enkel open indien de om te zetten vennootschap een kleine of micro-onderneming 

behelst. Overweging 11ter bij het Tweede Werkdocument verduidelijkt dat het moet gaan om 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij specifieert hierbij daarentegen niet 

dat het moet gaan om de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid van de 

lidstaten die in bijlage bij de richtlijn zijn opgesomd. Aangezien zij dit wel doet in andere 

artikels lijkt het logisch er vanuit te gaan dat niet enkel de vennootschappen in bijlage bij de 

richtlijn zich in een SUP kunnen omzetten, maar ook alle andere besloten vennootschappen 

met beperkte aansprakelijkheid. Voor België betekent dit dat niet enkel een BVBA maar ook 

een S-BVBA en een E-BVBA zich in een SUP kunnen omzetten.  

 

194.  In elk geval moeten de procedures en voorwaarden van de nationale wetgeving 

nageleefd worden.
445

 Verder zegt het Tweede Werkdocument er niets meer over waardoor de 

cumulatieve voorwaarden uit het origineel voorstel dus zijn weggelaten. Deze stelden dat er 

een besluit tot omzetting van haar aandeelhouders voorhanden moest zijn, de statuten in 

overeenstemming moesten zijn met het toepasselijk nationaal recht en de activa ten minste 

gelijkwaardig moesten zijn aan de hoogte van haar geplaatste aandelenkapitaal, vermeerderd 

met de reserves die volgens haar statuten niet mogen worden uitgekeerd.
446

  

 

195.  Ten gevolge van de omzetting is een overdracht van statutaire zetel enkel mogelijk 

indien dit gebeurt om deze in overeenstemming te brengen met locatie van de werkelijke 

zetel. Dit is logisch aangezien het verplicht is voor vennootschappen om hun werkelijke zetel 

op dezelfde plaats te hebben als hun statutaire. Het Tweede Werkdocument volgt immers de 

werkelijke zetelleer. Een zeteloverdracht in een andere situatie dan deze is dan ook niet 

mogelijk.
447
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196.  Het overschakelen naar de SUP-vorm mag niet te veel administratieve problemen met 

zich meebrengen. Net om dat te voorkomen zou ze immers in het leven worden geroepen. 

Daarom leidt de omzetting niet tot een liquidatieprocedure, tot verlies of onderbreking van de 

rechtspersoonlijkheid van de vennootschap of tot aantasting van rechten of plichten die 

dateren van voor de omzetting.
448

 In tegenstelling tot de oprichting van een SUP ex nihilio 

mag de procedure tot omzetting wel meer dan vijf werkdagen in beslag nemen. Dit aangezien 

zo’n procedures uit hun aard nu eenmaal langer duren.
449

 Ook in het omgekeerde geval kan 

een SUP trouwens te allen tijde vrijwillig besluiten zich om te zetten in een andere 

vennootschapsvorm, volgens de in het nationale recht vastgestelde procedure en voorwaarden. 

 

197.  Dit is mijns inziens dan ook hoe de SUP kan dienen als een doorgroeimogelijkheid 

voor starters. Zij richten eerst een puur nationale startersvennootschap op zoals elk land er nu 

ondertussen wel een heeft. De regulatory competition tussen de lidstaten, mogelijk gemaakt 

door de rechtspraak van het Hof van Justitie, zal ervoor zorgen dat die starters niet te veel van 

elkaar afwijken. Eens het bedrijf goed draait en de groeipijnen gepasseerd zijn kan de 

vennootschap dan door omzetting zich eenvoudig op de buitenlandse markt gaan profileren 

als Societas Unius Personae. Van zodra de ondernemer ziet dat dit goed werkt en er effectief 

een markt is in het buitenland voor de producten of diensten die het bedrijf aanbiedt, kan hij 

met de SUP een nieuwe SUP-dochtervennootschap oprichten in het buitenland, via dezelfde 

organisatievorm, statuten, etc. Op die manier wordt het zeer gemakkelijk om de activiteiten 

uit te breiden en clusters op te bouwen, zelfs voor kleine vennootschappen. 

 

198.  Aangezien de SUP een nationale vennootschapsvorm is vormen zich geen problemen 

van grensoverschrijdende omzetting. Deze problemen kunnen echter wel de kop opsteken bij 

de situatie dat een nationale SUP zich wil omzetten in een SUP die onder het recht van een 

andere lidstaat valt, met bijhorende zetelverplaatsing. Dit is niet geregeld in de richtlijn. Het 

lijkt dat dan de hierboven geschetste rechtspraak over de grensoverschrijdende omzetting van 

het Hof van Justitie gevolgd moet worden. Meer bepaald de Cartesio en Vale cases.  
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Afdeling V. Organen 

 

199.  In het Oorspronkelijk Voorstel werd aan de bestuurlijke organisatie van de SUP een 

volledig hoofdstuk gewijd. Dit was wat vreemd aangezien het vaak zal voorkomen dat er 

slechts één persoon instaat voor het reilen en zeilen van de vennootschap. Vele enige 

vennoten zullen de SUP namelijk als alternatief gebruiken voor hun eenmanszaak, om op die 

manier van beperkte aansprakelijkheid te genieten.  

Het was dan ook te verwachten dat de regelgeving hieromtrent wat zou gaan inbinden naar het 

definitieve voorstel toe. De Algemene Oriëntatie herleide het hoofdstuk tot één artikel dat het 

leidinggevend orgaan van de SUP besprak. Met het Tweede Werkdocument ging het 

Europees Parlement echter zeer ver door het volledig hoofdstuk over de organisatie te 

schrappen.
450

 Dit overigens zonder enige commentaar of duiding over hoe de leegte nu moet 

opgevuld worden. In hun enthousiasme zijn ze trouwens een bepaling vergeten aanpassen. 

Artikel 18.5 dat handelt over de hoofdelijke en persoonlijke aansprakelijkheid van de 

vennootschapsactoren voor gedane uitkeringen, spreekt immers nog over artikel 21, terwijl dit 

artikel reeds in de Algemene Oriëntatie geschrapt werd. Artikel 21 gaf de enig vennoot de 

mogelijkheid om besluiten tot uitkering te doen.
451

 

 

200.  Uit artikel 12bis kunnen we afleiden dat het de lidstaten zijn die de organisatie en het 

bestuur  van de SUP mogen invullen. Dat artikel handelt over de informatie die de lidstaten 

voorafgaand aan de inschrijving van de SUP aan de oprichters ter beschikking moeten stellen. 

Er zijn evenwel nog enkele bepalingen terug te vinden in het Tweede Werkdocument die de 

organisatie behandelen. Daaruit kan het volgende regelgevend kader geschetst worden 

waarbinnen de lidstaten hun regelgeving moeten uitwerken. De directie van een SUP moet 

zijn samengesteld uit een of meer directeuren. Normaal gezien kunnen alleen natuurlijke 

personen de functie van directeur opnemen, maar de lidstaat van inschrijving kan dit ook 

mogelijk maken voor rechtspersonen.
452

 Een directeur wordt gedefinieerd als elk lid van de 

directie of het leidinggevende orgaan, dat formeel benoemd is tot -of in feite optreedt als- 
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directeur.
453

 De directie kan beslissen tot het doen van uitkeringen.
454

 De enig vennoot oefent 

dan weer de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit.
455

 

 

Afdeling VI. Veiligheid en controle 

 

201.  De grootste reden waarom het onderhandelingsproces rond de SUP nog steeds aan de 

gang is, zijn de twijfels van de lidstaten rond misbruik van de SUP en de mogelijkheden die 

ze kan bieden tot wetsontwijking. In de Commissie Juridische Zaken zijn er zelfs leden die 

het voorstel volledig willen afblazen om die reden. Ik deel deze mening niet. Om het met de 

woorden van Europees parlementslid COMODINI te zeggen: “Misbruik zal er altijd zijn 

maar dit ontstaat niet door het principe van beperkte aansprakelijkheid toe te kennen aan één 

persoon. Het is daarentegen afhankelijk van de kwaliteit van de controlemechanismen die in 

plaats worden gebracht. Slechte arbeidsomstandigheden, terrorismefinanciering, 

belastingontduiking, brievenbusvennootschappen, zijn allemaal zaken die met de SUP 

geaffilieerd worden door de tegenstanders van het voorstel. Deze zaken moeten niet 

aangepakt worden in het SUP voorstel, dat een commercieel karakter heeft gericht op jonge 

ondernemers, maar moeten aangepakt worden in de specifieke wetgeving daaromtrent.”
456

  

 

§1. Identificatie en controle 

 

A. Het Oorspronkelijk Voorstel 

 

202.  Het Oorspronkelijk Voorstel is zeer gematigd wat betreft de controlemechanismen die 

zij oplegt. Artikel 14.5 is de enige bepaling waar hierover iets terug te vinden is. Het geeft de 

lidstaten het recht om regels vast te stellen voor de controle van de identiteit van de 

oprichtende vennoot of diegene die de inschrijving namens hem uitvoert. De absolute 
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voorwaarde is hierbij wel dat de volledige procedure nog steeds online kan verlopen.
457

 Het is 

een recht en geen plicht voor de lidstaten om controlemaatregelen te nemen. 

 

Het is spijtig dat de Commissie hier, in tegenstelling tot de andere bepalingen van deze versie, 

geen uniformiteit nastreeft. Dit is nochtans een zeer belangrijk element om de standvastigheid 

van de SUP te verzekeren. Een gebrek aan controle van de identiteit, gecombineerd met een 

volledig online oprichting, kan het vertrouwen in de SUP van derden in het rechtsverkeer 

enorm schaden. Ten tweede zal de ontstentenis van een uitgewerkte regeling in de richtlijn er 

eveneens toe leiden dat er een grote verscheidenheid zal ontstaan in de diepgang van de 

controlemechanismen. Dit is absoluut te vermijden als de SUP een transparante en 

eenvoudige manier van oprichting van dochtervennootschappen over verschillende Europese 

landen wil bereiken. Bovendien zijn de verdeeldheid en het wantrouwen onderling met elkaar 

verbonden. Aangezien de benaming SUP in elke lidstaat gebruikt wordt, zal een halfslachtige 

controle in één lidstaat een negatieve weerslag hebben op het vertrouwen in de rechtsvorm in 

een andere lidstaat.  

 

203.  Wat betreft de aanvaardbaarheid van verstrekte documenten en andere gegevens die de 

oprichters verstrekken, krijgen de lidstaten eveneens vrij spel. Hierover kan dezelfde kritiek 

geuit worden als over de ontstentenis aan een uniforme regeling voor de identificatie van de 

oprichter. Er is slechts één document dat in elke lidstaat erkend en aanvaard moet worden en 

dit is het identificatiebewijs uitgegeven door de respectievelijke Europese lidstaten.
458

 

 

B. De Algemene Oriëntatie 

 

204.  In vergelijking met het Oorspronkelijk Voorstel zijn de controlemechanismen sterk 

geconcretiseerd. Dit bleek nodig om de bezorgdheden van sommige lidstaten omtrent fraude 

en misbruik de kop in te drukken.
459

 De lidstaten behouden evenwel hun vrijheid in die zin dat 

zij beslissen er wel of geen gebruik van te maken. Er is nochtans ook één beperking van hun 

vrijheid bijgekomen. Deze beperking heeft betrekking op het recht van de lidstaten om 

bewijsstukken te vragen ter staving van de aangebrachte gegevens in de statuten en het 
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inschrijvingsformulier. Als een toepassing van het gelijkheidsbeginsel mogen zij dit enkel 

doen in de mate dat zij dit ook verlangen van oprichters van hun nationale besloten 

vennootschap.
460

 Die terugkoppeling is een zeer goede regeling die veel meer zou moeten 

toegepast worden in de uiteindelijke versie van het voorstel. Althans indien de Europese 

regelgever er uiteindelijk voor kiest de lidstaten de keuze te geven hoe ver zij gaan met hun 

controlemiddelen. Als dit het geval is en zij willen meer bewijsstukken vragen moet dit 

kunnen, máár dan moeten zij dit ook effectief op hun eigen nationale besloten 

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid toepassen.  

 

205.  Zoals reeds aangehaald is de Algemene Oriëntatie veel concreter wat betreft de 

controlemechanismen. Als enige voorwaarde blijft vooropstaan dat de elektronische 

inschrijvingsoptie volledig online moet mogelijk zijn en blijven.
461

 Sommige van de 

concretiseringen zijn logische deductie. Zo behouden de lidstaten het recht om bij de 

inschrijving bijkomende gegevens of bewijsstukken van de oprichter van een SUP te 

verlangen met betrekking tot vereisten die buiten het toepassingsgebied van de richtlijn 

vallen.
462

 Deze regelt immers enkel het bewijs van de gegevens en documenten die erbinnen 

vallen.  

 

206.  Wat betreft de identiteitscontrole verwijst de Algemene Oriëntatie naar Verordening 

910/2014. Bij de inschrijvingsprocedure zijn de inschrijvingsinstanties verplicht bepaalde 

elektronische identificatiemiddelen te erkennen.
463

 Dat geldt vanzelfsprekend voor diegene 

die zij zelf heeft uitgegeven en goedgekeurd voor de online-inschrijving van SUP’s. Dat geldt 

eveneens voor elektronische identificatiemiddelen uitgegeven door andere lidstaten die 

voldoen aan de Europese normen.
464

 De inschrijvingsinstanties kunnen daarnaast nog andere 

elektronische of niet-elektronische identificatiemiddelen erkennen. Wat betreft niet-

elektronische identificatiemiddelen moeten zij hierbij in elk geval het gelijkheidsbeginsel 

eerbiedigen. Dit betekent dat een lidstaat van inschrijving, die een bepaald type niet-

                                                 

 

460
 Art. 13.4 Algemene Oriëntatie. 

461
 Artt. 13.6  en 14.3, tweede lid Algemene Oriëntatie. 

462
 Art. 13.5 Algemene Oriëntatie. 
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 WUISMAN geeft in haar bespreking over het SUP-voorstel een duidelijke uiteenzetting van de problemen die 

er op dit moment zijn met het gebruik van middelen van elektronische identificatie over de landgrenzen heen (I. 
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 Art. 6 Verord.EP en de Raad nr. 910/2014, 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.  28 augustus 2014, afl. 257, (73) 86-87 juncto art. 14b.1 Algemene Oriëntatie. 
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elektronische identificatiemiddelen erkent dat zij zelf heeft uitgegeven, datzelfde type 

eveneens moet erkennen wanneer dit door andere lidstaten is uitgegeven.
465

 

 

207.  Andere concretiseringen zijn echter verregaander. Overweging 18 bepaalt bijvoorbeeld 

dat de lidstaten bestaande regels kunnen behouden of zelfs nieuwe regels vastleggen teneinde 

waarborgen in te bouwen voor de betrouwbaarheid van de registers. De concretiseringen, in 

samenhang met de controlemechanismen, maken voor de lidstaten de weg vrij tot een 

grondige toetsing van de wettigheid van het inschrijvingsproces, met inbegrip van regels 

inzake de controle van de identiteit en de handelingsbevoegdheid van de oprichtende vennoot 

of vertegenwoordiger.
466

 Dit laatste, en eigenlijk het volledige inschrijvingsproces waar het 

een deel van uitmaakt, blijft namelijk een nationaal geregelde aangelegenheid.
467

 Zolang men 

niet raakt aan de volledige online-inschrijving en de termijn voor afhandeling ervan, kan de 

lidstaat van inschrijving onder het mom van ‘controle van de wettigheid’ zowat alles vragen 

wat hij wil. De lidstaten stellen zelf de procedureregels vast, met inbegrip van de regels 

inzake aanvaardbaarheid van de aan de inschrijvingsinstantie verstrekte documenten en 

andere gegevens.
468

 Dat dit alles bovendien redelijk wat tijd in beslag kan nemen laat het in 

het compromis geschetste voorbeeld al uitschijnen: een wettigheidstoetsing face à face kan, 

zij het dan via videoconferentie.
469

 Voorschrijven dat bepaalde personen of organen de 

inschrijving moeten begeleiden is eveneens mogelijk.
470

  

 

C. Het Tweede Werkdocument 

 

208.  De meeste wijzigingen die werden aangebracht in het Tweede Werkdocument, ten 

aanzien van de Algemene Oriëntatie en wat deze laatste betreft ten aanzien van het 

Oorspronkelijk Voorstel, zijn bepalingen die mogelijkheden tot oneigenlijk gebruik van de 

SUP inperken. Hieronder vallen bijvoorbeeld: de invoeging van de werkelijke zetelleer, het 

toepassingsgebied beperken tot micro- en kleine vennootschappen, voorwaarde van 
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economische activiteit bij een omzetting, mogelijkheid tot obligatoire ontbinding bij gebrek 

aan economische activiteit en de verstrengde uitkeringsregels.  

 

209.  Als kers op de taart kwam dan nog bepaling 13.2ter.
471

 Met dit artikel wordt het toch 

mogelijk voor een autoriteit om de fysieke aanwezigheid van de oprichter te verlangen, indien 

er een vermoeden van fraude voorhanden is. Dit is zeer betreurenswaardig. Vooral de manier 

waarop dit in de richtlijn wordt uitgewerkt. Nergens staat te lezen wat beschouwd wordt als 

‘fraude’. Nergens is een indicatie terug te vinden over wat ‘een vermoeden’ is. Is het genoeg 

om te spreken over een vermoeden van fraude, indien een Duitse vennootschap een 

Luxemburgse en een Litouwse SUP opricht? Dit is immers de ideale positie om een BTW 

carrousel mee te starten. Is er ook een vermoeden van fraude indien dezelfde Duitse 

vennootschap een Belgische en een Franse SUP opricht? Of wat met de controverse rond self-

employment, waar al zoveel Europese man-uren zijn ingegaan maar waarbij het telkens 

misliep in de implementatie-fase.
472

 Mag de oprichter van een SUP louter zichzelf 

tewerkstellen of creëert dit ook een vermoeden van fraude dat een verschijning in persoon 

rechtvaardigt? 

Ofwel moet de 13.2ter bepaling geschrapt worden, ofwel moet deze véél beter uitgewerkt 

worden. Onder meer door een werkbare definitie van fraude te geven zodat elke lidstaat 

dezelfde maatstaf hanteert. Als er lidstaten zijn die om de haverklap de fraude-bepaling 

inroepen om oprichters voor zich te laten komen is dit nefast voor de rechtszekerheid en de 

uniformiteit binnen de Unie. Ik zie bovendien niet in waarom een videoconferentie ook hier 

niet kan volstaan. De fysieke aanwezigheid van de oprichter verlangen moet beperkt worden 

tot de meest uitzonderlijke gevallen waar een vermoeden van extreme fraude zich voordoet.  

 

§2. Openbaarmaking 

 

210.  Er zijn drie belangrijke vormen van openbaarmaking die op de SUP van toepassing 

zijn. De eerste is afkomstig uit het eerste deel van de richtlijn en is van toepassing op alle 

eenpersoonsvennootschappen. Dit betreft de bewaring van bepaalde besluiten en 
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/committees/video?event=20160128-1500-COMMITTEE-JURI, 

1:38:40 e.v. 



128 

 

overeenkomsten van de SUP. De tweede betreft de verplichte openbaarmaking van gegevens 

over de SUP in het handelsregister. Om af te sluiten is er nog de openbaarmaking van de 

solvabiliteitsverklaring. 

 

211.  Zoals gezegd vallen besluiten die de enig vennoot neemt in functie van de algemene 

vergadering onder het eerste deel van de richtlijn, dat van toepassing is op alle 

eenpersoonsvennootschappen. Daarin staat te lezen dat die besluiten vijf jaar moeten worden 

bewaard. Dezelfde bewaartermijn geldt voor overeenkomsten die de SUP afsluit met haar 

enig vennoot. Zo’n overeenkomsten worden geviseerd omdat misbruik hier zeer gemakkelijk 

kan voorkomen. Het is immers verleidelijk om, door goederen aan een te hoge prijs van de 

enig vennoot aan te kopen of te huren, hem een de facto belastingvrij dividend te geven. 

Overeenkomsten die niet at arms length zijn worden daarom als uitkeringen beschouwd, 

hetgeen eveneens van belang kan zijn in de sanctieregeling.
473

 Om een te grote 

administratieve last te beperken, mogen de lidstaten afzien van een dergelijke verplichte 

bewaring indien het gaat om overeenkomsten die onder marktvoorwaarden zijn afgesloten, in 

het kader van de normale bedrijfsvoering en die niet schadelijk zijn voor de SUP.
474

 

In principe gebeurt de bewaring in schriftelijke vorm maar de lidstaten mogen bepalen dat het 

volstaat dat de vennootschap de besluiten elektronisch bewaart. De voorwaarde hiervoor is 

dan wel dat dit gebeurt in een beveiligd en toegankelijk formaat dat de integriteit van die 

besluiten waarborgt.
475

 

 

212.  Naast de bewaring van besluiten en overeenkomsten is er de verplichte 

openbaarmaking in het handelsregister. De inschrijving van de SUP, alle documenten die zijn 

verstrekt tijdens het inschrijvingsproces en alle latere wijzigingen worden onmiddellijk na 

inschrijving daarin weergegeven.
476

 Al deze documenten worden bovendien openbaar gemaakt 

via het systeem van de gekoppelde registers als bedoeld in artikel 4bis, lid 2, van Richtlijn 

2009/101/EG,477 dit teneinde een hoge mate van transparantie te waarborgen.478 Deze methode 
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laat namelijk toe dat over heel de Unie een toegang wordt verschaft tot die gegevens. Via een 

zoekdienst in het e-Justice portaal kan elke belanghebbende toegang krijgen tot de akten en 

meldingen aangaande zaken als: de oprichtingsakte, personen die de vennootschap 

vertegenwoordigen, boekhoudbescheiden en wijzigingen dienaangaande. 479 

 

213.  De solvabiliteitsverklaring die door de directie wordt opgesteld bij het doen van 

uitkeringen, wordt eveneens openbaar gemaakt. Indien de vennootschap een website heeft 

wordt deze informatie ook daarop beschikbaar gesteld.
480

 

 

§3. Vergunningen 

 

214.  De administratieve lasten van de oprichting van een SUP mogen dan wel zoveel als 

mogelijk beperkt worden, als de ondernemers nog allerhande vergunningen moeten bekomen 

wordt dit gedeeltelijk teniet gedaan. Bepalingen van nationaal recht die de verrichting van 

bepaalde activiteiten ná de inschrijving afhankelijk maken van het verkrijgen van een 

vergunning of machtiging vormen nochtans geen probleem voor de SUP-regelgeving. Wat 

wel verboden is, is de inschrijving van de SUP zelf afhankelijk maken van een vooraf 

verkregen vergunning. Dit overigens in tegenstelling tot de Algemene Oriëntatie die dit nog 

toeliet onder de voorwaarde dat dit “absoluut noodzakelijk is voor een deugdelijke controle 

op de verrichting van bepaalde activiteiten als vastgesteld in het nationale recht.”
481

 Met het 

Tweede Werkdocument is dit dus een absoluut verbod geworden.
482

 

 

215.  De reden dat vergunningen na de oprichting toegelaten blijven is dat dit vaak 

noodzakelijk is voor de verzekering van de veiligheid, milieubescherming en 

volksgezondheid. Bovendien is het verkrijgen van vergunningen veel transparanter geworden 

sinds de ondernemingsloketten. Voordien was het vaak een kluwen van formaliteiten die men 

moest doorstaan doordat de ze op verschillende bevoegdheidsniveaus en afhankelijk van de 

                                                                                                                                                         

 

zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken, Pb.L. 1 oktober 2009, afl. 258, 11; Officieuze 
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regio’s werden opgelegd. Hoewel dit natuurlijk nog steeds het geval is kunnen ondernemers 

nu aan hun ondernemingsloket vragen om –in ruil voor een vergoeding- alle formaliteiten 

voor hen in orde te brengen. Deze faciliteit geldt ingevolge de dienstenrichtlijn trouwens in 

elke lidstaat van de EU.
483

 

 

216.  Naast de invoering van de zogenaamde ‘one stop shops’ of ‘points of single contact’ 

heeft die dienstenrichtlijn er eveneens voor gezorgd dat de soorten vergunningen die een 

lidstaat mag vragen aan banden wordt gelegd. Zo zetten de artikelen 9 tot 15 de voorwaarden 

uiteen waaronder een lidstaat een vergunning mag vragen of andere eisen mag stellen met 

betrekking tot het aanvangen en uitvoeren van een handelsactiviteit.
484

 

 

§4. Solvabiliteit van de vennootschap 

 

217.  Het gevaar een minimumkapitaal van een symbolische euro te hanteren is dat hiermee 

de solvabiliteit en rentabiliteit van de vennootschap wegvalt. Daardoor zou de SUP kunnen 

gezien worden als een onbetrouwbare vennootschapsvorm waar men geen zaken mee wil 

doen. Dit alles met gevolg dat de SUP nooit gebruikt zou worden en een werk voor niets zou 

zijn geweest. Hier wordt op drie manieren aan tegemoetgekomen: de verplichte aanleg van 

wettelijke reserves, uitkeringsbeperkingen in de vorm van een balanstest en een verklaring 

van kredietwaardigheid ondertekend door de directie. 

 

A. Wettelijke reserves 

 

218.  Het Oorspronkelijk Voorstel verbood de lidstaten nog uitdrukkelijk om de SUP’s te 

verplichten wettelijke reserves op te bouwen.
485

 De Commissie wou hier waarschijnlijk mee 

verhinderen dat de lidstaten op die manier toch de facto een verhoging van het 

minimumkapitaal zouden bewerkstelligen. Het enige dat geregeld was betrof de voorwaarden 

waaronder de SUP uitkeringen kon doen.  
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219.  De combinatie van een nihil minimumkapitaal en de ontstentenis aan de mogelijkheid 

tot het opleggen van wettelijke reserves, geraakte de Raad niet heelhuids voorbij. In het 

compromis dat erop volgt krijgen de lidstaten dan ook de optie om van de SUP te verlangen 

dat hij wettelijke reserves aanlegt.
486

  

 

220.  In het Europees Parlement gaan ze nog een stapje verder. Het Tweede Werkdocument 

verplicht de aanleg van wettelijke reserves. De lidstaten krijgen hierbij een keuze in de vorm 

die ze daaraan geven. Ofwel kiest ze voor een opbouw door een verplichte bestemming van 

een bepaald percent van de winst ten behoeve van de wettelijke reserves, ofwel opteert ze 

voor een wettelijke reserve die gelijk is aan het minimumkapitaal vereist voor haar nationale 

vermelde besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. De combinatie van de 

twee is eveneens mogelijk. Zo kan de verplichting van de aanleg via percentage ophouden 

eens de wettelijke reserves het bedrag van het minimumkapitaal voor nationale besloten 

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid bereikt hebben. Zo’n doelgebonden 

inhouding is vergelijkbaar met de regeling die in België geldt voor de S-BVBA. Elk jaar moet 

de S-BVBA een vierde van de nettowinst na belasting inhouden, tot de reserve samen met het 

geplaatst kapitaal het bedrag van het minimumkapitaal voor een gewone BVBA bereikt.
487

  

De Algemene Oriëntatie stelde voor om een sectorale aanpak te hanteren bij het bepalen van 

de hoogte van de wettelijke reserves.
488

 Deze aanbeveling is in de laatste versie verdwenen, 

maar daarom niet verboden. Een sectorale aanpak, gematigd door hierbij eveneens de grootte 

van de onderneming in overweging te nemen, kan zeker zijn voordelen hebben. Hoe 

risicovoller en/of groter het bedrijf, hoe meer belang wettelijke reserves kunnen hebben. 

 

B. Uitkeringsrestricties 

 

221.  Het gebruik van een SUP heeft geen nut indien deze de winsten die hij maakt niet kan 

doorgeven aan zijn enig vennoot. Artikel 18.1
489

 stelt de directie van de SUP dan ook in de 

mogelijkheid om uitkeringen te doen aan de enig vennoot. Aangezien de enig vennoot meestal 

ook de zaakvoerder zal zijn, is er nochtans een risico voorhanden dat hij zijn eigenbelang 
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boven dat van de SUP zou stellen. Beperkingen van de mogelijkheid om, in situaties waarin 

het financieel niet goed gaat met de SUP liquiditeiten uit de SUP naar de vennoot te laten 

doorstromen, zijn dan ook noodzakelijk.  

 

Deze beperkingen zijn er in twee vormen: een balance sheet test en een 

solvabiliteitsverklaring. Het stellen van een dubbele voorwaarde aan uitkeringen is ongekend 

voor vele lidstaten. Vooral dan de solvabiliteitsverklaring, die gespiegeld werd aan de nieuwe 

‘uitkeringstest’ van het hervormde Nederlandse BV-recht.
490

 Die solvabiliteitsverklaring kan 

nochtans een belangrijk sensibiliseringsmiddel zijn voor de uitkerende zaakvoerder, die 

eveneens enig vennoot is. Bij gebrek aan (sociale) controle kan hij de grens tussen zijn 

vermogen en dat van ‘zijn vennootschap’ zien vervagen. Een door hem te ondertekenen 

verklaring, die eraan herinnert dat hij door geld uit de vennootschap te halen zijn schuldeisers 

benadeelt, kan hieraan verhelpen.
 491

 Zeker gezien de sancties die gekoppeld zijn aan een 

uitkering die ervoor zorgt dat de vennootschap zijn schulden binnen een termijn van 12 

maanden niet meer kan voldoen.
492

 

 

222.  Bij het analyseren van de verschillende versies van de SUP rond de 

uitkeringsrestricties is opnieuw dezelfde evolutie waar te nemen als rond de meeste van de 

andere thema’s. Het Oorspronkelijk Voorstel geeft de aanzet, het compromis zwakt dit af en 

schuift de verantwoordelijk door naar de lidstaten en het Tweede Werkdocument herneemt 

het uniform en obligatoir karakter. Het is vreemd dat deze laatste dan in overweging 20 stelt 

dat de lidstaten de vorm en de methoden mogen kiezen om te voorzien in mechanismen die 

moeten voorkomen dat een SUP na een winstuitkering haar schulden niet meer kan betalen. 

De uniforme vorm en methoden worden namelijk zeer duidelijk uiteengezet in de richtlijn, 

zoals hierna wordt besproken.  

 

223.  Zoals reeds vermeld heeft de SUP slechts een minimumkapitaal van één euro. Dit mag 

nochtans geen probleem vormen voor de schuldeiserbescherming aangezien het 
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minimumkapitaal op zich sowieso een weinig schuldeiserbeschermende functie heeft.
493

 Goed 

uitgewerkte uitkeringsrestricties zijn daarentegen wel van groot belang. Het is dan ook 

aangenaam om te zien dat de SUP de aanbevelingen van JAAP WINTERs groep daaromtrent 

volgt.
494

 De beste manier om schuldeisers te beschermen tegen insolventie van een 

vennootschap is door ervoor te zorgen dat deze laatste geen uitkeringen verrichten die nodig 

zijn om aan schuldvorderingen te voldoen. Dat zij dus geen vermogen laten doorvloeien naar 

de aandeelhouders dat nodig is voor de schuldeisers. Dit heeft als bijkomend voordelig effect 

dat schuldeisers ook effectief sneller betaald zullen worden. De aandeelhouders van de 

schuldenaar-vennootschap willen namelijk zo veel mogelijk return on investment zien. Als zij 

enkel uitkeringen kunnen krijgen indien er een goede balans is met de schuldvorderingen van 

de vennootschap, zullen zij het bestuur van de vennootschap aansporen om zo’n goede balans 

te bereiken.
495

 

 

224.  De eerste regel uit de richtlijn die hiervoor zorgt is in België reeds zeer goed gekend 

als de ‘netto-actief-test’ uit artikel 320 en 617 van ons wetboek van vennootschappen.
496

 Naar 

een SUP context vertaald betekent dit dat SUP’s niet meer tot uitkeringen mogen overgaan 

indien, op de einddatum van het laatste financieel overzicht de totale activa, na aftrek van de 

totale passiva zoals opgenomen in de jaarrekening van de SUP, minder bedragen of na de 

uitkering minder zouden bedragen dan het aandelenkapitaal, vermeerderd met de reserves die 

op grond van de statuten van de SUP niet mogen worden uitgekeerd.  

Ze verduidelijkt daarbij dat de SUP’s het doel van deze bepaling moeten naleven en dit dus 

niet puur letterlijk mogen opvatten. Ze moeten uitgaan van de meest recentelijk vastgestelde 

balans. Mutaties in het aandelenkapitaal of in het deel van de reserves dat niet mag worden 

uitgekeerd moeten ze daarbij in aanmerking nemen, ook als die hebben plaatsgevonden ná de 

einddatum van het boekjaar.
497

 De richtlijn spreekt enkel over de statutaire reserves en niet 

                                                 

 

493
 Zie supra. 

494
 HIGH LEVEL GROUP OF COMPANY LAW EXPERTS, Report on a modern regulatory framework for 

company law in Europe, 4 November 2002, Brussel, http://www.ecgi.org/publications/documents/report_en.pdf 

87-88. 
495

 C. TEICHMANN en A. FRÖHLICH, “Societas Unius Personae (SUP): Facilitating Cross-Border 

Establishment”,  Maastricht Journal of European and Comparative Law 2014, afl. 3, (536) 539. 
496

Art. 320 W. Venn. stelt: “Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste 

boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou 

dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd 

met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.” 
497

 Art. 18.2 Tweede Werkdocument. 
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over de wettelijke. Dit lijkt een (weliswaar grote) vergetelheid, die wel in het SPE-Voorstel
498

 

en de Algemene Oriëntatie
499

 stond ingeschreven en hopelijk zal worden rechtgezet in het 

definitieve voorstel. Als SUP’s bij het doen van uitkeringen de facto hun wettelijke reserves 

mogen aantasten dan heeft het opleggen van wettelijke reserves weinig nut.  

 

225.  Een tweede beperking stelt dat er geen uitkeringen mogen gebeuren indien dat tot 

gevolg heeft dat de SUP niet meer in staat is haar verplichtingen na te komen wanneer deze 

opeisbaar worden binnen een termijn van een jaar na de betaling van dat dividend.
500

 Aan een 

dividenduitkering zal een verplichte solvabiliteitsverklaring moeten voorafgaan. Hierin 

verklaart de directie schriftelijk “dat zij na grondig onderzoek naar de zaken en vooruitzichten 

van de SUP tot de redelijke bevinding is gekomen dat de SUP in staat is haar schulden af te 

lossen wanneer deze opeisbaar worden tijdens de normale bedrijfsvoering in het jaar na de 

datum van de voorgestelde uitkering”. Er is voorzien in een verplichte openbaarmaking van 

deze verklaring. Ten eerste wordt een kopie ervan aan de enig vennoot ter hand gesteld 15 

dagen vóór het besluit over de uitkering wordt vastgelegd. Ten tweede moet de SUP de 

solvabiliteitsverklaring openbaar maken in haar register en op de eventuele website van de 

vennootschap.
501

  

 

226.  Een regel is maar zo goed als de sanctie die erop gesteld is. Er zijn dan ook nadelige 

gevolgen gekoppeld aan onverantwoordelijke uitkeringen. Ze hebben betrekking op zowel 

regelgeving rond de balanstest als die rond de solvabiliteitsverklaring. Het is hierbij belangrijk 

te vermelden dat het begrip ‘uitkeringen’ niet beperkt wordt tot dividenden. Het wordt 

namelijk gedefinieerd als volgt: “een financieel voordeel dat direct of indirect door de enige 

vennoot wordt verkregen van de SUP in verband met het enkele aandeel, met inbegrip van 

overdracht van geld of goederen. Uitkeringen kunnen de vorm aannemen van een dividend of 

plaatsvinden in de vorm van koop of verkoop van eigendom of op enige andere wijze”.
502

  

Eerst en vooral voorziet de richtlijn in hoofdelijke en persoonlijke aansprakelijkheid van de 

directeur(s) voor het aanbevelen of opdragen van een uitkering, indien zij wisten of hadden 
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moeten weten dat het om een wederrechtelijke uitkering ging.
503

 Dit lijkt sterk op de 

hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders die ondoordachte uitkeringen aanbevelen in 

het nieuwe Nederlandse BV-recht.
504

 Indien blijkt dat er onrechtmatige uitkeringen zijn 

gedaan, betekent dit dus bijvoorbeeld dat de curator, bij faillissement van de SUP, de directie 

aansprakelijk kan stellen voor de schade die bestaat uit het bedrag van hun onbetaalde 

schuldvorderingen. 

 

Voorts moeten alle wederrechtelijke uitkeringen of verminderingen van het aandelenkapitaal, 

die leiden tot een uitkering aan de enig vennoot, verplicht terugbetaald worden aan de SUP.
505

 

Opnieuw in geval van faillissement betekent dit dat de curator, naast de hierboven vermelde 

directie, ook een vordering heeft tegen de enig vennoot die de wederrechtelijke dividenden 

heeft ontvangen.  

 

Er zijn dus twee personen waarop verhaal kan uitgeoefend worden in geval de 

uitkeringsrestricties niet worden nageleefd. Zoals reeds vermeld zullen die personen zich 

evenwel vaak vereenzelvigen aangezien de enig vennoot ook meestal de zaakvoerder zal zijn.  

 

Afdeling VII. Beëindiging 

 

§1.   Omzetting in een andere vennootschapsvorm 

 

A. Facultatief 

 

227.  Net zoals een nationale besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

vrijwillig kan worden omgezet in een SUP, kan een SUP ook in zo’n vennootschap omgezet 

worden. Deze omzetting loopt volgens de regels van het land van oprichting van de SUP.
506

 

Dit was reeds mogelijk voor de SE en kan dus logischerwijze voor de SUP.
507

 Deze laatste 
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wordt via richtlijn in het nationale vennootschapsrecht van de respectievelijke lidstaten 

gebracht, en is dus nog net dat tikkeltje meer nationaal.  

 

B. Obligatoir: overschrijding van de grootte 

 

228.  In het Tweede Werkdocument werden twee manieren ingevoegd waarbij de overheid 

een SUP gedwongen kan ontbinden. De eerste mogelijkheid betreft het gebrek aan 

economische activiteit.
508

 Het gaat hierbij vooral om brievenbusvennootschappen. Dit 

behandel ik in een ander deel van deze uiteenzetting. De tweede mogelijkheid betreft de 

omvang van de onderneming. Indien een onderneming te groot wordt valt zij niet meer onder 

de doelgroep van de richtlijn en moet zij dus stoppen er gebruik van te maken. Indien nodig 

zullen de autoriteiten haar zelf uitsluiten.
509

 

 

229.  Deze verplichte omzetting kwam er pas met het Tweede Werkdocument. De 

Algemene Oriëntatie zwijgt hierover. De reden hiervoor is dat er in de Algemene Oriëntatie 

nog geen voorwaarden waren wat betreft de omvang van de onderneming. Zowel grote 

multinationals als lokale ondernemers hadden toegang tot het SUP-kader. Een verplichte 

omzetting vanaf dat de onderneming te groot werd, was dus vanzelfsprekend niet aan de orde. 

Nu het Tweede Werkdocument het toepassingsgebied van de richtlijn echter beperkt, is de 

omzetting verplicht vanaf het moment dat de micro en kleine ondernemingen dit statuut 

verliezen, d.i. vanaf dat ze middelgroot worden.
510

 ‘Middelgroot’ moet worden opgevat zoals 

gedefinieerd in richtlijn 2013/34/EU.
511

 Dit komt erop neer dat zij meer dan één van volgende 

grenzen hebben overschreden: een balanstotaal van vier miljoen euro, een netto-omzet van 

acht miljoen euro of een gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar van 50 

werknemers.
512

 De lidstaten moeten ervoor zorgen dat zij regels inbouwen die hen toelaten 
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 De respectievelijke lidstaten kunnen er evenwel voor kiezen om die grenzen op te trekken tot maximaal 6 

miljoen wat betreft het balanstotaal en 12 miljoen wat betreft de netto-omzet.  Om als middelgrote onderneming 

gedefinieerd te blijven mag zij maximaal één van volgende grenzen overschrijden: een maximaal balanstotaal 

van 20.000.000 EUR, een maximale netto-omzet van 40.000.000 EUR of een gemiddeld personeelsbestand 
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om vennootschappen gedwongen te ontbinden indien zij zich niet uit zichzelf omvormen in 

een andere vennootschapsvorm. Eens de vennootschap werd omgevormd of ontbonden moet 

zij zich er in elk geval van onthouden de benaming ‘SUP’ nog te gebruiken.
 513

 

 

230.  Deze gedwongen omzetting uit het Tweede Werkdocument is enigszins problematisch. 

De groei van de ondernemingen wordt hiermee immers afgeremd. Eens zij goed beginnen te 

draaien moeten zij toch opnieuw gaan uitkijken naar een andere vennootschapsvorm. Dit zal 

vele problemen met zich meebrengen. Een omzetting in een andere vennootschapsvorm is 

immers een veel meer gecompliceerde procedure dan de oprichting van een vennootschap uit 

het niets. Eens een persoon rechtsgeldig en zonder veinzing de juiste hoedanigheid had om 

een SUP op te richten, zou hij moeten kunnen blijven profiteren van het SUP-kader. Dit heeft 

trouwens alleen maar voordelen. Ondernemingen die onder het SUP-statuut doorgroeien tot 

grote ondernemingen zijn de beste reclame die er maar kan zijn voor andere SUP’s en de 

Europese economie. 

 

Het grote probleem is bovendien dat er op heden geen Europese doorstroommogelijkheid is 

vanuit de SUP. Op het eerste zicht zou lijken dat de SE hiervoor geschikt is. Een 

minimumkapitaal van 120.000 euro en het grensoverschrijdend element is immers totaal geen 

probleem voor een buitenlandse dochtervennootschap die een balanstotaal van meer dan 4 

miljoen heeft, een netto-omzet van 8 miljoen en/of meer dan 50 werknemers. Wat hier 

evenwel over het hoofd wordt gezien, is het kollossale verschil tussen de SUP die een 

besloten vennootschap is en de SE die een naamloze vennootschap is. Om dit even in een 

Belgisch kader te plaatsen zou dit hetzelfde zijn als de overstap maken van een (zeer grote) 

BVBA naar een NV. Hoewel dit gewenst kan zijn, wil dit niet zeggen dat alle vennoten 

hiervoor zullen openstaan. Door de overstap verliest de vennootschap haar familiaal of toch 

minstens besloten karakter. De aandelen zijn vanaf nu, en op enkele beperkingen na, vrij 

overdraagbaar waardoor iedereen aandeelhouder kan worden en zijn zegje kan doen in de 

vennootschap. Bovendien gaat de SE gepaard met veel bijkomende verplichtingen, zoals die 

rond de werknemersparticipatie. 

                                                                                                                                                         

 

gedurende het boekjaar van maximaal 250 werknemers. De overschrijding van deze laatste drie grenzen, 

waardoor de onderneming als “groot” beschouwd wordt, heeft evenwel geen gevolg voor de SUP wetgeving. Als 

middelgrote onderneming is zij immers sowieso al uitgesloten van het SUP toepassingsgebied volgens de 

regelgeving in het Tweede Werkdocument. 
513

 Art. 7a Tweede Werkdocument.  
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Aangezien de SE dus vaak geen optie zal zijn zal de kleine onderneming, die tot dan onder de 

SUP-vorm werkte, zich nu moeten omvormen in een nationale vennootschapsvorm. Als zij 

ondertussen in meerdere landen dochter-SUP’s had opgericht, betekent dit dat zij voor 

respectievelijk elke lidstaat waar de grens werd overschreden een passende nationale 

vennootschapsvorm zal moeten zoeken. Dit is een wezenlijke stap terug: het verlies van het 

Europese karakter en een hele hoop administratieve kosten.  

 

§2. Gebrek aan economische activiteit 

 

231.  Een lidstaat moet zorgen dat zij regels inplant waardoor zij een vennootschap 

ambtshalve kan ontbinden indien deze geen daadwerkelijke economische activiteit 

voortbrengt. Het gaat hier niet om de mogelijkheid voor lidstaten om vennootschappen, die 

verlies maken doordat zij geen verkoop meer realiseren, uit de markt te halen. Waar het wel 

om gaat is het tegengaan van brievenbusvennootschappen of letterbox companies. 

Brievenbusvennootschappen kunnen verschillende vormen aannemen.  

Zo kan er sprake zijn van een brievenbusvennootschap indien deze zich bevindt in een land 

waar de incorporatieleer geldt. Op die manier kan de vennootschap werken onder de 

(gunstigere) wetgeving van het land van incorporatie terwijl zij eigenlijk met dat land voor de 

rest niets te maken heeft. Haar hoofbestuur bevindt zich namelijk elders. Deze wijze van 

gebruik van brievenbusvennootschappen wordt in de richtlijn opgelost doordat de werkelijke 

zetelleer werd ingeschreven in artikel 10 van het Tweede  

Werkdocument. 

 

Een tweede soort gebruik van brievenbusvennootschappen is de situatie waar een 

vennootschapsgroep een vennootschap nodig heeft die gelegen is in een bepaald land, meestal 

voor fiscale redenen. Die vennootschap zal zelf nooit een economische activiteit ontwikkelen, 

maar zij is nodig om geld uit de vennootschapsgroep in onder te brengen of door te laten 

stromen. Dit wil de Europese regelgever uitsluiten. De SUP moet gebruikt worden waarvoor 

hij bedoeld werd: jonge werkwillige ondernemers faciliteren.  
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§3. Nationale beëindiging van de vennootschap 

 

232.  Gezien de SUP-vennootschapsvorm via richtlijn in het recht van de lidstaten wordt 

gebracht, zijn er 28
 
verschillende SUP’s naargelang de lidstaat waar zij de zetel hebben. In 

elke lidstaat zal dus nagegaan moeten worden wat de beëindigingswijzen zijn. 

 

Afdeling VIII. Sancties 

 

233.  Het instellen van een eenvormige wetgeving zou weinig nut hebben indien deze in 

sommige lidstaten systematisch met de voeten wordt getreden. Op die manier zou een 

gedoogbeleid ontstaan dat slecht is voor de rechtszekerheid en uniformiteit over de Unie. De 

richtlijn verplicht de lidstaten daarom een goed uitgewerkt repressief deel te koppelen aan de 

omzetting van de richtlijn. Eventuele overtredingen van nationale bepalingen, die op grond 

van de richtlijn zijn vastgesteld, moeten doeltreffend gesanctioneerd worden en de sancties 

moeten effectief uitgevoerd worden. Vasthoudend aan Europese principes moeten deze 

sancties eveneens evenredig en afschrikkend zijn. Indien nodig moeten de lidstaten zichzelf het 

recht voorbehouden om een SUP te kunnen ontbinden als vastgesteld wordt dat zij bijvoorbeeld 

geen enkele economische activiteit uitoefent.514 

De verplichting dat de sancties minstens dezelfde moeten zijn als welke de lidstaat zou 

toepassen op soortgelijke schendingen door hun nationale besloten vennootschappen met 

beperkte aansprakelijkheid, werd met de overgang van het compromis naar het Tweede 

Werkdocument achterwege gelaten.
 515
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Hoofdstuk VI. Besluit 

 

234.  De financiële crisis legde de structurele tekortkomingen van Europa bloot.
516

 Een 

daarvan was dat Europa’s gemiddelde groei structureel lager lag dan bij haar belangrijkste 

economische partners. Dit als gevolg van een productiviteitsverschil dat de afgelopen tien jaar 

steeds groter is geworden. De reactie vanuit Europa was een resem van aanbevelingen, 

projecten, samenwerkingen, richtlijnen en verordeningen. Allemaal gericht op één tot dan toe 

onderbelicht thema: de kmo. 

In de lidstaten was de kmo reeds lange tijd een hot topic. De rechtspraak van het Europees 

Hof van Justitie had de deur open gezet voor de light vehicle competition. Over heel Europa 

wedijverden de lidstaten met elkaar om de titel van beste, goedkoopste, snelste en meest 

flexibele vennootschap. Elke lidstaat wou dat ondernemers hun vennootschapsvorm kozen om 

in het buitenland zaken mee te doen en die van de andere lidstaten links lieten liggen. 

 

235.  De Commissie merkte dit op en bracht in 2008 een idee die, na de komst van de 

Europese naamloze vennootschap (SE), langverwacht was in vennootschapsrechtelijke 

kringen: een European Private Company. Met de Societas Privata Europaea zou een uniform 

draaiboek komen voor een vierde Europese vennootschapsvorm. Het SPE-kader, dat de 

Europese regelgever had gebouwd, zou rechtstreekse werking hebben in alle lidstaten van de 

Unie gezien de implementatie via verordening werd gekozen. Op enkele onderwerpen na zou 

de regelgeving volledig door de instellingen van de Unie gestuurd kunnen worden. Over heel 

de Unie zou de SPE op dezelfde manier opgericht worden, functioneren en bestuurd worden. 

Slechts één punt werd over het hoofd gezien: dit voorstel moest unaniem gestemd worden. De 

halsstarrigheid van de lidstaten en het bezige werk van allerhande belangengroepen zorgde 

ervoor dat de Commissie met hangende pootjes moest afdruipen. Het voorstel kwam nooit 

voorbij de Raad en moest worden ingetrokken. 

 

236.  De Commissie is nochtans niet lang bij de pakken blijven zitten. De besluiten die 

werden getrokken na de Raad voor Concurrentievermogen in mei 2011 waren duidelijk. In 

alle lidstaten moest het, zelfs zonder het SPE voorstel, binnen één jaar mogelijk zijn om een 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten in drie dagen tijd. De 
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kosten mochten daarbij niet hoger oplopen dan 100 euro. Verdere formaliteiten moesten 

volledig met het één-loket kunnen afgehandeld worden. In 2012 werd dan de rekening 

opgemaakt. Wat bleek? Slechts 3 lidstaten haalden de benchmark, meer bepaald Denemarken, 

Roemenië en Slovenië. Voor de rest van de EU ligt de gemiddelde tijd voor het oprichten van 

de vennootschap nog steeds op iets meer dan vijf dagen en zelfs bij een online registratie 

kunnen de kosten nog altijd oplopen tot 150-360 euro.
517

 Het was duidelijk dat er iets moet 

gebeuren, want met aanbevelingen en plichtsbesef van de lidstaten alleen zou het niet lukken. 

 

237.  Zelfs na de mislukking van de SPE is de Commissie is er nog steeds volop van 

overtuigd dat een Europese besloten eenpersoonsvennootschap de vooropgestelde doelen kan 

waarmaken. Dat het een belangrijke duw in de rug is voor de werkgelegenheid en de 

economie binnen de Unie. Dit leidt ertoe dat zij nu dezelfde EPC-maaltijd, zij het met wat 

andere kruiden, terug aan het Europees Parlement heeft voorgeschoteld. De pikantste 

ingrediënten werden eruit gehaald, zoals de statutaire zetelleer en de werknemersparticipatie-

regeling. Uiteindelijk gaat het evenwel nog steeds om dezelfde recept. Een 

vennootschapsvorm die in elke lidstaat onder quasi hetzelfde format ter beschikking staat van 

werkwillige ondernemers, een minimumkapitaal van een symbolische euro en een snelle 

online oprichtingsmogelijkheid. Een lang verwachte stap van de EU in de 21
e
 eeuw zowaar.  

 

De vraag die iedereen zich dan stelt is waarom de SUP er wel zou komen. Het antwoord op 

deze vraag bevindt zich vreemd genoeg niet in de inhoud van het voorstel maar wel in de 

manier waarop dit tot de lidstaten wordt gebracht. Achter de keuze voor een richtlijn, in 

tegenstelling tot een verordening bij de SPE, ligt namelijk een veel belangrijkere beweegreden 

dan “de tradities van de lidstaten in eer houden doordat Europa niet rechtstreeks ingrijpt”. Er 

is geen unanimiteit meer nodig in de Raad. Waar het SPE-voorstel gestrand is op de veto’s 

van enkelingen, is nu slechts een gekwalificeerde meerderheid nodig.
518
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Als we er nu van uitgaan dat de SUP effectief door de wetgevende molen geraakt in Brussel, 

is dit dan effectief een wenselijk verschijnsel? Het is zeker zo dat de SUP een vooruitgang zal 

betekenen tegenover de huidige verdeeldheid omtrent het opstarten van een besloten 

eenpersoonsvennootschap. Er kan echter niet aan voorbij gegaan worden dat de SUP, in de 

huidige stand van het voorstel, zijn volledig potentieel niet bereikt. Het is zo dat er met het 

Tweede Werkdocument terug meer uniformiteit wordt nagestreefd dan met het compromis dat 

de Raad bereikte voor een Algemene Oriëntatie. Het is echter ook zo dat er door het politieke 

proces van geven en nemen voor zeer veel zaken verwezen wordt naar het nationale recht van 

de lidstaat van inschrijving. Daardoor zijn er 28 verschillende SUP’s met wezenlijke 

verschillen op het gebied van fiscale behandeling, bestuurlijke organisatie en insolventie.  

 

238.  Dit kan evenwel een stapsteen bieden voor later wetgevend optreden. We moeten onze 

lessen trekken uit het verleden. In plaats van 31 jaar te onderhandelen, zoals over de SE, is het 

beter om voor een aanhoudende vooruitgang te kiezen. Deze richtlijn legt de fundamenten van 

de EPC. Een snelle, goedkope manier om online een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid op te richten. In een volgend stadium kan daar via een nieuwe richtlijn een 

bestuursregeling aan toegevoegd worden. Even later volgt de insolventieregeling en de 

werknemersparticipatie voor de SUP. Tegen dan is de tijd misschien rijp voor een uniforme 

fiscale behandeling, misschien zélfs voor de statutaire zetelleer. Na zo’n reeks van 

harmonisaties komt dan de kers op de taart met de intrekking van de richtlijn en de komst van 

een verordening die ons geeft wat we willen: één European Private Company. 

 

239.  Men kan zich ook de vraag stellen waarom het via dit proces moet verlopen. In de 

huidige stand van het voorstel zou de Europese regelgever eigenlijk evengoed een richtlijn 

naar voor kunnen brengen, die de lidstaten verplicht om de elektronische oprichting van hun 

bestaande besloten vennootschap mogelijk te maken, eventueel met een obligatoire verlaging 

van het minimumkapitaal. Deze directe aanpak is echter niet realistisch. De lidstaten zouden 

zo’n grote inmenging van Europa in hun vennootschapsrecht nooit dulden. Daarom moet die 

regeling dus via een achterpoortje binnengesmokkeld worden in hun nationaal recht, namelijk 

via een richtlijn voor een ‘Societas Unius Personae’, een statische rechtsvorm die de lidstaten 

uiteindelijk toch zal verplichten om hun eigen vennootschapsrecht aan te passen. Als ze dit 
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niet doen zal hun nationale vennootschapsvorm verwateren. WINTER noemt dit terecht de 

paradox van het Europese vennootschapsrecht.
519

 

 

240.  De invloed van het voorstel mag bovendien niet overschat worden. Het is niet omdat 

het gemakkelijker zou worden om een dochtervennootschap op te richten, dat dit ook hals 

over kop zal gedaan worden door alle Europese ondernemers. Slechts een klein percentage 

kmo’s investeert in het buitenland, namelijk 2 pct.
520

  De Europese Commissie geeft als 

redenen hiervoor de diverse kosten voortspruitend uit de diversiteit aan wettelijke en 

administratieve voorschriften binnen de Unie.
521

 De meeste bedrijven doen echter gewoon 

grensoverschrijdend zaken zonder zich in de andere lidstaat te vestigen, i.e. door import en 

export.
522

 Daarna tasten ze de wateren af via een buitenlandse verdeler. Pas indien zij het 

nodig achten om rechtstreeks met de klanten te contracteren, als zij als vertrouwd lokaal 

bedrijf gezien wil worden of bij lokale productie wil betrokken worden, opteert zo’n bedrijf 

voor een bijkantoor of een vennootschap.
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 Dé hoofdreden is dus de mentaliteit van de 

ondernemers, niet de administratieve lasten. 

 

241.  Of om nu gewoon simpelweg te antwoorden op de vragen die u als lezer heeft bij deze 

nieuwe rechtsvorm… Zal de SUP van de EU de beste economie ter wereld maken? Is de SUP 

de oplossing voor de verdeeldheid in het Europese landschap? Is de SUP de redder van de 

werkloze Europese jeugd? Zullen alle administratieve formaliteiten bij het oprichten van een 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid weggewerkt worden? Is zij de 

catharsis voor de light vehicle competition? Neen. Maar Rome was ook niet op één dag 

gebouwd.
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 Links naar de ‘points of single contact’: xi)

 http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_en.htm 
 

 Tarieven publicatie oprichtingsakte in Belgisch Staatsblad:  xii)

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_2016_n.htm

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_2016_n.htm




  

Bijlage 

 

EUROPESE COMMISSIE VOOR JURIDISCHE ZAKEN, Tweede werkdocument over het 

voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 

eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 5 januari 2016 (‘Het Tweede 

Werkdocument’). 


