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 “This dossier is a concrete example of the advantages digitalisation can bring to the single 

market and to all of us: to citizens who are considering joining the start-up movement and 

establishing their own company, to employees who will work at these companies, to SMEs 

which are considering establishing subsidiaries, and to public administrations which will 

become more digital. Everyone stands to benefit in terms of modernisation, growth and 

jobs"1 

 

- Dana Reizniece-Ozola 

Voorzitter van de Raadszitting, Letse minister van Economie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 “Single-member private limited liability companies: Council agrees on general approach”, 28 mei 
2015, 377/15. 
2 Quote uit interview Maria LIASSON met Michele BACHMANN; “Michele Bachmann speaks to NPR”, 29 
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INLEIDING 
 

1. “Small business is the backbone of our economy. I'm for big business, too. But small 

business is where the jobs are generated.” 2 

 

Michele BACHMANN, Amerikaans politica van de Republikeinse partij, vat met deze quote 

meteen het opzet van het voorstel tot oprichting van een Societas Unius Personae samen. 

Aandacht besteden aan de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen is 

bevorderlijk voor de hele economie. Het bevorderen van grensoverschrijdende activiteiten 

door kleine en middelgrote ondernemingen (hierna ‘kmo’s’) is dan ook de hoofddoelstelling  

van de Europese Commissie in het voorstel. Vanuit dit oogpunt is de Commissie gekomen 

tot het voorstel van een Societas Unius Personae. Het voorstel wil een vennootschapsvorm 

bieden aan kmo’s waardoor deze goedkoop en met een eenvoudige procedure hun 

onderneming in het buitenland kunnen exploiteren. 

 

2. Het opzet van deze masterproef is het onderzoek naar wat het voorstel van de 

Europese Commissie tot invoering van de Societas Unius Personae precies inhoudt. 

Ten eerste is hiervoor een verduidelijking van het probleem noodzakelijk zodat we later tot 

een oplossing kunnen komen in de vorm van de Societas Unius Personae. Ten tweede is het 

ook van belang om de initiatieven te bespreken die de Commissie reeds heeft genomen om 

het probleem op te lossen. Zo zal blijken hoe het voorstel van de Societas unius 

Personae zich verhoudt tegenover de eerdere voorstellen. Ten slotte is het nuttig om de 

relevantie van de Societas Unius Personae voor de praktijk te onderzoeken en wat de 

voordelen en nadelen van het voorstel zijn. 

 

3. Een kritische beoordeling van het voorstel van de Commissie is wenselijk omwille van 

volgende redenen. Ten eerste is het onderwerp wetenschappelijk relevant. Er bestaat tot op 

heden nog heel weinig literatuur over de Societas Unius Personae. Aangezien het voorstel al 

dateert van 2014 en er ondertussen reeds meerdere stappen ondernomen zijn, is de tijd rijp 

voor een omvattende en duidelijke analyse van het voorstel. Ten tweede is het onderwerp 

zeker ook maatschappelijk relevant. Ondernemers in de hele Europese Unie, en dan vooral 

van kmo’s, hebben baat bij een duidelijke voorstelling van wat de Societas Unius Personae 

nu precies voor hen inhoudt en wat er verandert ten opzichte van eerdere voorstellen. 
                                            
2 Quote uit interview Maria LIASSON met Michele BACHMANN; “Michele Bachmann speaks to NPR”, 29 
juni 2011, www.npr.org/2011/06/29/137496659/full-transcript-michele-bachmann-speaks-to-npr. 
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4. De grote onderzoeksvraag betreft de vraag naar de inhoud van het plan van de 

Europese Commissie tot invoering van een Societas Unius Personae. Hiervoor wordt de 

scriptie verdeeld in drie delen: 

ü Deel 1 onderzoekt de achtergrond van het voorstel. In dit deel wordt eerst in Hoofdstuk 1 

een beeld gegeven van de economische context die de aanleiding heeft gegeven tot het 

voorstel. Vervolgens worden de eerdere initiatieven die de Europese Commissie reeds 

heeft genomen besproken, het EESV, de SE, de Small Business Act, de SPE en het 

Actieplan ondernemerschap 2020. 

ü In Deel 2 volgt de kern van de scriptie: een grondige bespreking van het voorstel tot 

invoering van een Societas Unius Personae. Bovenal wil deze scriptie een duidelijk 

overzicht geven van het ontstaan van het voorstel en de stappen die de Europese 

Commissie en de Raad van de Europese Unie reeds ondernomen hebben (Hoofdstuk 1). 

Ten tweede volgen de algemene principes waarop het voorstel is gebaseerd. Dit omvat 

de doelstelling (1.), rechtsgrond (2.), subsidiariteit (3.), evenredigheid (4.) en tenslotte 

ook de scheidingslijn tussen nationale en supranationale rechtsvormen (5.). Na deze 

bespreking volgt een kort overzicht van de structuur van het voorstel en daarna komt in 

Hoofdstuk 4 de kern van het verhaal, de poging een volledige analyse weer te geven van 

de verschillende artikels in het voorstel.  

ü De scriptie eindigt met een kritische evaluatie van de SUP. In Deel 3 wordt eerst in 

Hoofdstuk 1 een beknopt overzicht gegeven van de verschillen tussen de SPE en de 

SUP. Dan worden in Hoofdstuk 2 de voordelen en nadelen van de SUP weergegeven, 

zoals afgeleid uit het voorstel en uit wetenschappelijke analyses. In Hoofdstuk 3 volgt 

een antwoord op de vraag of de SUP nu een nuttige oplossing in de praktijk biedt. 

Nadien volgt nog een algemene conclusie. 

 

5. De onderzoeksmethode bij het bestuderen van de onderzoeksvraag bestaat eerst en 

vooral uit het analyseren van het voorstel van de Europese Commissie en het akkoord van 

de Raad van de Europese Unie. Ook de voorafgaande rapporten en opinies van 

verscheidene comités horen hierbij, alsook het Tweede Werkdocument van de Commissie 

juridische zaken binnen het Europees Parlement. Aangezien het voorstel nog niet werd 

aanvaard, is er nog niet veel literatuur verschenen over het onderwerp. Daarom wordt eerder 

een beroep gedaan op buitenlandse wetenschappelijke literatuur, voornamelijk uit 

Nederland, Duitsland, Frankrijk maar ook uit andere landen van de Europese Unie. Zelfs 

juristen in de Verenigde Staten zijn in de ban van de Societas Unius Personae, en ook die 

artikels zijn in de scriptie verwerkt. 
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DEEL 1: ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL 
 
Ter inleiding van het voorstel tot oprichting van een Societas Unius Personae, wordt 

hieronder eerst in hoofdstuk 1 de probleemstelling geschetst die geleid heeft tot het voorstel 

en de vraag naar en nood aan een Europees instrument voor samenwerking. Vervolgens 

volgt met hoofdstuk 2 een bespreking van de initiatieven die de Europese Commissie reeds 

heeft genomen om het probleem op te lossen. 

 

Hoofdstuk 1: Economische context 
 

De SUP is opgericht in het voordeel van kmo’s. Er zijn namelijk te weinig mogelijkheden voor 

hen om naar het buitenland te gaan. Eerst worden de redenen uiteengezet waarom kmo’s 

niet geneigd zijn in het buitenland te investeren, en de voordelen van het verrichten van 

grensoverschrijdende activiteiten (1.). Dan volgt de bespreking over de nood en vraag naar 

een Europees initiatief voor kmo’s (2.). 

 

Afdeling 1. Probleemstelling 

 

6. “Ideas are easy. Implementation is hard.”3 

 

Het verzamelen en bedenken van ideeën is een proces dat vele ondernemers doorlopen. De 

uitwerking van het idee in de lidstaat van vestiging verloopt ook vlot. Maar dan stopt het voor 

vele kleine ondernemingen. Zij vinden het moeilijker en duurder om in het buitenland te 

investeren dan grote bedrijven.4 Kmo’s ondervinden nog veel belemmeringen bij het gebruik 

van de voordelen van de interne markt. Ze hebben noch het nodige kapitaal noch de nodige 

kennis om grensoverschrijdende activiteiten te verrichten. De kost om een onderneming in 

het buitenland op te richten is immers zeer hoog door de wettelijke en administratieve 

formaliteiten.5 Door een gebrekkige kennis van het buitenlands recht en de vreemde taal 

                                            
3 Quote van Guy KAWASAKi, oprichter van AllTop. 
4 Onder een kmo wordt verstaan: een onderneming met maximum 250 werknemers en maximale 
omzet van €50 miljoen (“Think Small First”: A Small Business Act for Europe, IP/08/1003, 25 juni 
2008). 
5 N. ZAMAN, “SUP”-optimaal?, Ondernemingsrecht 2015/1, 1.  
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moet men veelal juridisch advies inroepen in de lidstaat waar de onderneming zich wil 

vestigen, wat opnieuw kosten met zich meebrengt.6 

 

7. Onderzoek toont aan dat kmo’s die grensoverschrijdende activiteiten verrichten een 

sterkere omzetgroei kennen, een hogere graad van jobcreatie en verhoogde 

innovatiecapaciteit.7 Kmo’s die internationaal actief zijn hebben ook een wezenlijk potentieel 

om te groeien. Uit onderzoek bleek bijvoorbeeld dat internationaal actieve kmo’s gemiddeld 

meer dan 50 of 100 personeelsleden tellen, waar een gemiddelde kmo minder dan 10 

mensen tewerkstelt.8 Bepaalde auteurs zoals KARAGOZOGLOU en LINDELL zijn zelfs van 

mening dat ondernemingen die zich vooral, of zelfs uitsluitend, concentreren op de nationale 

markt internationaal actief moeten worden om op lange termijn te kunnen overleven en 

groeien.9 Ondanks deze cijfers toont onderzoek naar internationalisering van kmo’s aan dat 

heel weinig ondernemingen internationaal actief zijn en een dochteronderneming, joint 

venture of bijkantoor in een lidstaat van de EU hebben.10 

 

8. De hindernissen voor kmo’s om grensoverschrijdende activiteiten te verrichten 

vormen de basis voor de initiatieven die de Europese Unie (hierna ‘EU’) genomen heeft om 

Europese structuren te creëren die de samenwerking tussen lidstaten vereenvoudigen.11 

Economische groei moet gestimuleerd worden en de beste motor hiervoor is 

ondernemerschap. Door het oprichten van nieuwe ondernemingen worden banen gecreëerd, 

nieuwe markten geopend en vaardigheden en bekwaamheden ontwikkeld. De Europese 

Commissie heeft zich geëngageerd om een nieuwe structuur te creëren die de groei van 

kmo’s zou moeten bevorderen. Zo kunnen ook kmo’s op een betaalbare en niet al te 

omslachtige wijze nieuwe ondernemingen oprichten in het buitenland. Het moet een prioriteit 

                                            
6 I. WUISMAN, “The Societas Unius Personae (SUP)”, ECL 2015, 1. 
7 I. WUISMAN, “The Societas Unius Personae (SUP)”, ECL 2015, 1. 
8  OECD, “Facilitating SMEs access to international markets”, 5 juni 2004, 6, beschikbaar op 
www.oecd.org/cfe/smes/31919223.pdf.  
9 N. KARAGOZOGLOU en M. LINDELL, “Internationalization and Small and Medium-Sized Technology-
Based Firms: An Exploratory Study”, Journal of Small Business Management, 44-59. 
10 I. WUISMAN, The Societas Unius Personae (SUP), ECL 2015, Kluwer Law International, 2. 
11  Het Actieplan ondernemerschap 2020 is een plan van de Europese Commissie om 
ondernemerschap in de Europese Unie te stimuleren; Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 
regio's, “Actieplan ondernemerschap 2020: De ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen”, 
Brussel, 9 januari 2013. 



 5 

zijn voor lidstaten om aandacht te besteden aan de kleinere en middelgrote ondernemingen 

aangezien 99% van de ondernemingen in elke lidstaat kmo’s zijn.12 

 

9. Onderstaande figuur toont het aantal kmo’s in Europa die exporteren. In de Europese 

Unie zijn er 21 miljoen kmo’s en 12 miljoen vennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid. In deze laatste groep bevinden zich bovendien 5,2 miljoen 

eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.13 

 

 
Figuur 1: Percentage van Europese kmo’s die aan export doen, Europa-19, 200214 

 

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 20% van alle Europese kmo’s verklaart aan export te 

doen (de percentages in individuele landen verschillen tussen de 34% en 7%).15 Terwijl 

gemiddeld 20% van alle Europese kmo’s betrokken zijn in export, verschilde het percentage 

ook per grootte van bedrijf: meer middelgrote dan kleine bedrijven verklaarden aan export te 

doen.16 Vervolgens bleek ook dat meer Europese kmo’s in industriële bedrijven (32%) 

exporteurs waren dan in de dienstensector (slechts 14%).  

 

10. Het voorstel tot oprichting van een SUP biedt een antwoord op deze problemen en wil 

het kmo’s gemakkelijker maken om internationaal actief te zijn. Dit wordt gerealiseerd door 

een gemakkelijke en snelle oprichting, met lagere beheers- en oprichtingskosten. Een 

grondige uitdieping van het voorstel volgt in DEEL 2. Vooraleer daartoe te komen worden 
                                            
12 “Think Small First”: A Small Business Act for Europe, IP/08/1003, 25 juni 2008. 
13 Toelichting bij het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 9 april 2014, 2. 
14 OECD, “Facilitating SMEs access to international markets”, 3-5 juni 2004, 10 (Bron figuur: ENSR 
Survey 2002 (for the Observatory of European SMEs) of 7669 SMEs in 19 European countries 
(weighted data)). 
15 OECD, “Facilitating SMEs access to international markets”, 3-5 juni 2004, 9. 
16 19% micro-ondernemingen, 32% kleine ondernemingen en 46% middelgrote ondernemingen. 



 6 

eerst de eerdere voorstellen voor de SUP in Hoofdstuk 2 besproken. Kennis daarvan is 

nodig om ten volle de redenering achter het nieuwe voorstel te kunnen volgen. 

 

Afdeling 2. Vraag naar en nood aan een Europees instrument voor harmonisering 

 
11. Uit verschillende studies is reeds gebleken dat er zeker vraag is naar een 

geharmoniseerde vennootschapsvorm voor kmo’s. Dit blijkt uit een onderzoek van BECI bij 

Belgische kmo’s.17 De helft van deze ondernemingen hebben reeds buitenlandse vestigingen 

en bij sommige vertegenwoordigen deze de helft van hun omzet. Ondanks deze cijfers is de 

meerderheid van de respondenten van mening dat ze beter kunnen doen en 43% vindt het 

moeilijk om een onderneming op te richten in een andere lidstaat. Hierbij zijn de grootste 

bekommernissen de kost om aan het buitenlands recht te voldoen, het gebrek aan kennis 

van het buitenlands vennootschapsrecht en de administratieve kost. Drie vierden van de 

ondernemers menen dat door harmonisatie de groei van hun grensoverschrijdende 

activiteiten zou vergemakkelijken. Zij vinden het vooral handig dat de oprichting snel en 

eenvoudig zou verlopen, zonder al te veel administratieve beslommeringen. Andere 

voordelen die de SUP aantrekkelijk maken zijn de belastingverlaging en de online 

inschrijving. Voor maar liefst 80% van de respondenten primeert de introductie van een vorm 

van online inschrijving die gelijk is in alle lidstaten. De respondenten hadden echter ook 

opmerkingen over de gewenste vorm die niet overeenstemt met het huidige voorstel. Een 

meerderheid wenst namelijk een minimumkapitaal van 5000 euro of meer. Ook waren de 

meningen verdeeld omtrent de regels over de schuldeisers die kapitaalverminderingen 

tegengaan en de naam die in alle lidstaten gelijk is. Waar ze het echter allemaal over eens 

waren is de nood aan een instrument om de Europese economie te bevorderen en het op die 

manier gemakkelijker te maken voor ondernemers om in het buitenland te investeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
17 BECI is voluit Brussels Enterprise and Commerce Industry; De meeste van deze ondernemingen 
zijn kleine ondernemingen met minder dan 10 werknemers, 75% van de ondernemingen zijn bvba’s 
en 20% zelfstandigen. 
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Hoofdstuk 2: Eerdere initiatieven 
 

12. Na een verduidelijking van de probleemstelling verdienen de voorstellen die 

voorafgegaan zijn aan de SUP bijzondere aandacht. De vele plannen van de Commissie, 

niettegenstaande sommige ongerealiseerd zijn gebleven, hebben een grote invloed gehad 

op de totstandkoming van het SUP-voorstel. Het allereerste initiatief was de EESV (Afdeling 

1). Vervolgens kwam de Europese Unie met het voorstel voor een SE (Afdeling 2) en niet 

lang daarna volgde een Small Business Act (Afdeling 3). De Europese Unie wou het 

vennootschapsrecht nog verder harmoniseren en kwam met een voorstel voor een SPE 

(Afdeling 4). Na de mislukking daarvan ontstond het Actieplan ondernemerschap 2020 

(Afdeling 5) en daaruit volgde het voorstel voor een SUP (DEEL 2). 

 

Afdeling 1. Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) 
 

13. De Europese Unie zocht reeds midden de jaren ’70 naar initiatieven om een 

Europese structuur te creëren die de samenwerking tussen de lidstaten en vennootschappen 

vereenvoudigt.18 Na vele onderhandelingen introduceerde de EU dan in 1985 het Europees 

Economisch Samenwerkingsverband (hierna ‘EESV’). 19  Met het EESV werd aan de 

oorspronkelijke vraag beantwoord en ontstond een model voor samenwerking tussen de 

lidstaten.20  

 

14. Het EESV biedt vennootschappen uit een lidstaat zowel de mogelijkheid om samen te 

werken met natuurlijke personen als met rechtspersonen uit een andere lidstaat. Aangezien 

het een instrument is om de economische activiteit te vereenvoudigen, fungeert het EESV 

enkel als verlengstuk van samenwerkende ondernemingen en mag het bijgevolg geen eigen 

winstoogmerk nastreven. De winst die gemaakt wordt door de onderneming wordt achteraf 

onder de leden verdeeld. Een bijkomende eis is dat de partijen bij de oprichting van een 

EESV reeds een economische activiteit uitoefenen. Het EESV is niet bedoeld als rechtsvorm 

om een nieuwe onderneming op te richten, het is uitsluitend een hulpmiddel voor bestaande 

ondernemingen.  

                                            
18 S. STEINER, Societas Privata Europaea, Perspektiven einer neuen supranationalen Rechtsform, 
Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009, 49; Onder de mogelijke initiatieven bevond zich onder meer de 
Societas Europaea. Voor een bespreking van deze vennootschapsvorm, zie infra afdeling 2 (p. 9). 
19  Verordening van de Raad (EEG) nr. 2137/85 van 25 juli 1985 tot instelling van Europese 
economische samenwerkingsverbanden (EESV), Publ.L. 31 juli 1985. 
20 B. HANNIGAN, Company Law, Oxford University Press, 2015, 36. 
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15. Nog een belangrijk kenmerk van het EESV is dat het een vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid is. Dit houdt in dat de vennoten onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn 

voor de schulden van de vennootschap.21 De EU stelt wel enkele beperkingen aan het 

gebruik van een EESV. De werkzaamheid mag slechts een ondersteunend karakter hebben 

en bovendien mag het EESV zijn effecten niet op de openbare markt aanbieden.22 

 

16. Het EESV bezit rechtspersoonlijkheid en kan dus drager van rechten en plichten zijn. 

Hieruit volgt dat de vennootschapsvorm zelfstandig en met een eigen identiteit kan optreden. 

Lidstaten zijn echter vrij om te bepalen wat de verhouding tussen de leden inhoudt. Hierdoor 

kan het EESV in elke lidstaat een andere vorm aannemen en zijn er dus meerdere vormen 

van samenwerking mogelijk naar gelang de invulling door de lidstaat.23 

 

17. In België is naast het EESV een Europees Samenwerkingsverband (hierna ‘ESV’) in 

het leven geroepen. Deze rechtsvorm is er gekomen om twee Belgische ondernemingen in 

staat te stellen hun samenwerking op nationaal vlak vorm te geven.24 De regels inzake dit 

nationale ESV lagen oorspronkelijk vervat in de wet van 17 juli 1989 maar na de opheffing 

hiervan zijn de regels terug te vinden in het Wetboek van Vennootschappen.25 

 

18. Het idee van het EESV is geïnspireerd op een reeds bestaande samenwerkingsvorm, 

de Franse Groupement d’Intérêt Economique (hierna ‘GIE’).26 Deze rechtsvorm is ontstaan 

in 1967 in Frankrijk en net zoals bij het EESV is het doel van de GIE een manier van 

samenwerking te bieden voor kmo’s, waarbij zij echter hun zelfstandig karakter niet 

verliezen. Ze verschilt van een naamloze vennootschap, in die zin dat ze een grote 

verdragsvrijheid biedt waardoor de winst van haar economische activiteit onder haar leden 

kan verdeeld worden.27 

 

                                            
21 K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames, Intersentia, 2012, 882. 
22 www.europarl.europa.eu/atyourservice/nl/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.3.html. 
23 S. STEINER, Societas Privata Europaea, Perspektiven einer neuen supranationalen Rechtsform, 
Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009, 49. 
24 K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames, Intersentia, 2012, 883. 
25 Art. 839 – 873 Boek XIV W. Venn. 
26  D. VAN GERVEN, “De Europese vennootschap en het Europees Economisch 
Samenwerkingsverband”, TRV 2006, 131. 
27 S. STEINER, Societas Privata Europaea, Perspektiven einer neuen supranationalen Rechtsform, 
Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009, 49. 
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Afdeling 2. Societas Europaea (SE) 
 

1. Rechtsgrond en ontwikkeling 
 

19. Reeds in 1970 bij de zoektocht naar nieuwe Europese initiatieven publiceerde de 

Commissie een ontwerpvoorstel voor de oprichting van een Societas Europaea of een 

Europese Vennootschap. 28  De Societas Europaea (hierna ‘SE’) is een naamloze 

vennootschap op Europees niveau. Op de Europese top in Nice in december 2000 bereikten 

de ministers een akkoord over de harmonisering van het bedrijfsrecht.29 Zij stelden een 

ontwerpverordening op voor de oprichting van een Europese vennootschap.30 Deze SE-

verordening trad uiteindelijk na vele aanpassingen in werking op 8 oktober 2004 en is sinds 

die datum rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten. 31  Zo kwam er een einde aan de 

lijdensweg die het voorstel sinds het ontwerpvoorstel in 1970 heeft afgelegd tot de 

inwerkingtreding 34 jaar later.32 

 

20. De ratio legis van de Societas Europaea ligt in de mogelijkheid voor ondernemingen 

die ook buiten de landsgrenzen actief willen zijn, om hun werkzaamheden op Europees 

niveau te kunnen uitvoeren.33 In tegenstelling tot het EESV waar de vennoten onbeperkt en 

hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de vennootschapsschulden, is de SE een naamloze 

vennootschap waarvan de aansprakelijkheid beperkt is.34 

 

21. Het allereerste voorstel voor de SE van 1970 was gebaseerd op art. 308 VWEU.35 Dit 

artikel laat de Raad van de Europese Unie (hierna ‘Raad’)  toe met unanimiteit van stemmen 

                                            
28 Voorstel voor een verordening betreffende het statuut van de Europese naamloze vennootschap, 
OJ C 124, 10 oktober 1970, 1. 
29 Intergouvernementele Conferentie, “Europese Raad (Nice) 7 - 10 december 2000: Conclusies van 
het voorzitterschap”, beschikbaar op www.europarl.europa.eu/summits/nice1_nl.htm. 
30 EUROPEES PARLEMENT, “Maatschappelijk debat over de toekomst van Europa”, Kijk op Europa, 
2/2001, 9. 
31 Art. 70 Verord.Raad (EG) nr. 2157/2001, 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese 
vennootschap (SE) Publ.L. 294, 10 november 2001, 1-21. 
32 C. CASTELEIN, “De Societas Europaea, nuttig instrument of maat voor niets?” Jura Falconis 2002-
2003, 41. 
33 Overweging 1 van de preambule van Verord.Raad (EG) nr. 2157/2001, 8 oktober 2001 betreffende 
het statuut van de Europese vennootschap (SE), Publ.L. 294, 10 november 2001. 
34  D. VAN GERVEN, “De Europese vennootschap en het Europees Economisch 
Samenwerkingsverband”, TRV 2006, 131. 
35 Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, BS 25 december 1957. 
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passende maatregelen te nemen.36 Het nemen van deze maatregelen is toegestaan indien 

een optreden noodzakelijk blijkt om, in het kader van een gemeenschappelijke markt, een 

doelstelling van de Gemeenschap te verwezenlijken. De noodzakelijkheid om de 

beslissingen met consensus te nemen, zorgde voor problemen vanaf het moment dat in 

1973 nieuwe landen deel begonnen uitmaken van de EU. Om die reden is de vereiste van 

een consensus vervangen door een gekwalificeerde meerderheid van stemmen. De 

rechtsgrond wijzigde naar oud artikel 100 VEG, nu artikel 122 VWEU. Dit artikel bepaalt dat 

“onverminderd de overige procedures waarin de Verdragen voorzien, de Raad op voorstel 

van de Commissie in een geest van solidariteit tussen de lidstaten bij besluit de voor de 

economische situatie passende maatregelen kan vaststellen, met name indien zich bij de 

voorziening van bepaalde producten, in het bijzonder op energiegebied, ernstige 

moeilijkheden voordoen.” Besluiten worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid. 

Die wijziging lokte echter opnieuw controverse uit aangezien deze volgens sommige 

lidstaten niet overeenstemde met het Verdrag van de EU. 37  Na vele consultaties is 

uiteindelijk in het laatste voorstel toch weer overgeschakeld naar de eerste rechtsgrond, art. 

308 VWEU. Deze vorm van autoriteit voor de Raad staat symbool voor de grote politieke 

inspanningen die alle lidstaten samen hebben geleverd ten opzichte van het voorstel van de 

SE.38 

 

2. Inhoud verordening 
 

22. Hieronder worden de belangrijkste punten van de verordening tot oprichting van een 

Europese vennootschap besproken, In het kader van deze masterproef zou het te ver gaan 

het hele document in detail te bespreken. 

 

 

 

 

 
                                            
36 Met “Raad” wordt in deze scriptie de Raad van de Europese Unie bedoeld. 

37 VEU = Verdrag van Maastricht betreffende de Europese Unie. Volgens art. 137 van dit verdrag is 
een gekwalificeerde meerderheid voldoende voor richtlijnen die informatie en raadpleging van 
werknemers betreffen, maar is unanimiteit van stemmen vereist als het gaat over vertegenwoordiging 
en collectieve verdediging van de belangen van werknemers, inbegrepen medezeggenschap.  

38 K. LiNMONDIN, “The European Company (Societas Europaea) – A Successful Harmonisation of 
Corporate Governance in the European Union?”, Bond Law Review 2003, 158. 
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2.1 Oprichting 

 

23. De Societas Europaea kan enkel opgericht worden met een minimumkapitaal van 

€120 000.39 Dit bedrag moet de garantie bieden dat de vennootschap over voldoende 

kapitaal beschikt maar zonder dat dit de oprichting van een SE door kmo’s bemoeilijkt.40 In 

de praktijk is dit echter een groot bedrag voor vele kmo’s en vormt dit volgens VERBRUGH wel 

een belemmering om een SE op te richten.41 Opmerkelijk is dat dit bedrag in schril contract 

staat met de kapitaalvereisten uit het eerste voorstel van 1970. Daar gold een vereiste van 

500 000 euro voor SEs gevormd door een fusie of door een moederonderneming, en 250 

000 euro wanneer ze gevormd worden door de oprichting van een dochteronderneming. De 

mildering in het definitieve voorstel toont dat men het ook mogelijk wilde maken voor kmo’s 

om een SE op te richten.42 

 

24. Er zijn verschillende wijzen van oprichting: door een fusie, door de creatie van een 

holding, door de creatie van een filiaal of door de transformatie van een nv in een SE. Enkel 

naamloze vennootschappen kunnen evenwel een SE oprichten. Een SE mag wel deelnemen 

aan de oprichting van een andere SE en dit volgens de regels van de betreffende lidstaat.43 

Ook moeten ten minste twee vennootschappen onder het recht van verschillende lidstaten 

vallen. Hieruit blijkt nogmaals dat de SE vooral gericht is op grote ondernemingen en minder 

op kmo’s. 44 

 

2.2 Zetel 

 

25. De zetel van de SE moet gelegen zijn binnen de Europese Unie. Lidstaten zijn 

verplicht de werkelijke zetelleer toe te passen. Deze leer bepaalt dat het toepasselijk recht 

                                            
39 Art. 4, 2 Verord. Raad (EG) nr. 2157/2001, 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese 
vennootschap (SE) Publ.L. 294, 10 november 2001. 
40 C. CASTELEIN, “De Societas Europaea, nuttig instrument of maat voor niets?” Jura Falconis 2002-
2003, 56. 
41 M. A. VERBRUGH, “Naar een Europese BV? Het voorstel voor een SPE-Verordening nader bezien in 
het licht van de SE en enkele recente Europese ontwikkelingen”, Ars Aequi 2011, 871–878. 
42 K. LiNMONDIN, “The European Company (Societas Europaea) – A Successful Harmonisation of 
Corporate Governance in the European Union?”, Bond Law Review 2003, Volume 15, 1, 161. 
43 T. L. BLACKBURN, “The Societas Europaea: the Evolving European Corporation Statute”, Fordham 
Law Review 1993, 712. 
44 M. A. VERBRUGH, “Naar een Europese BV? Het voorstel voor een SPE-Verordening nader bezien in 
het licht van de SE en enkele recente Europese ontwikkelingen”, Ars Aequi 2011, 871–878. 
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wordt bepaald door de plaats waar de werkelijke zetel is gelegen. Artikel 7 van de 

verordening bepaalt immers dat de statutaire zetel van de SE in dezelfde lidstaat moet 

gelegen zijn als het hoofdbestuur. Deze keuze is niet verrassend aangezien de meeste 

lidstaten de werkelijke zetelleer hanteren en aangezien deze strenger is dan de statutaire 

zetelleer (ook wel ‘incorporatieleer’ genoemd). Wat wel verrassend is, is dat in 2009 net een 

aantal landen zijn overgestapt naar de statutaire zetelleer.45 Toch blijft de Commissie bij de 

werkelijke zetelleer als vaste regel voor een SE. 

 

2.3 Registratie 

 

26. De registratie van de SE vereist ook een bespreking in het licht van het voorstel voor 

de SUP. Bij de inwerkingtreding van de SE creëerde de wetgever geen Europees register. 

Dit wil zeggen dat elke SE geregistreerd wordt in hetzelfde register als de nationale 

vennootschappen. Elke registratie van een SE vergt evenwel een publicatie in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 46  Ondertussen is een vrijwillig Europees 

ondernemingsregister opgericht en er is zelfs een initiatief op komst voor de gehele EU, het 

Business Registers Interconnection System.47 

 

2.4 Medezeggenschap werknemers 

 

27. Het medezeggenschap van de werknemers van de SE wordt niet in de verordening 

bepaald maar hiervoor is een aanvullende richtlijn verschenen. 48  Deze richtlijn is 

onlosmakelijk verbonden met de verordening betreffende de SE. De regeling betreffende 

deze werknemersparticipatie is heel ingewikkeld. Toch wordt de regeling hier kort besproken 

om aan te tonen waarom het een complexe aangelegenheid is om hierin te voorzien en 

waarom de Commissie geen dergelijke regeling heeft ingevoerd bij de SUP.  

                                            
45 Landen zoals Duitsland en Hongarije stapten over naar de incorporatieleer. Dit gebeurde naar 
aanleiding van het Cartesio arrest: HvJ EG 16 december 2008, zaak C-210/06. Sinds dit arrest is het 
mogelijk dat een naar Nederlands recht opgerichte rechtspersoon zich met een beroep op de vrijheid 
van vestiging omzet ineen buitenlandse rechtsvorm; M. A. VERBRUGH, “Naar een Europese BV? Het 
voorstel voor een SPE-Verordening nader bezien in het licht van de SE en enkele recente Europese 
ontwikkelingen”, Ars Aequi 2011(12), 871–878. 
46 Art. 16 Verord. Raad (EG) nr. 2157/2001, 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese 
vennootschap (SE) Publ.L., 10 november 2011. 
47 Zie infra randr. 129-131. 
48 Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de 
Europese Vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers, Publ.L. 294 10 november 
2001, 22 – 32. 
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28. Aangezien alle lidstaten verschillende regels hebben met betrekking tot 

medezeggenschap, is het moeilijk gebleken om in een uniforme regeling te voorzien. 

Duitsland vreesde dat de verordening een mindere vorm van medezeggenschap zou 

voorzien en andere lidstaten zoals België waren niet akkoord met het idee dat een 

minderheid van werknemers medezeggenschap zou kunnen opdringen binnen de SE. Om 

die reden heeft de Commissie ervoor gekozen om de werknemers verschillende opties te 

bieden om haar recht op medezeggenschap uit te oefenen. Om uiteindelijk ook Spanje over 

de streep te trekken is voorzien in een opt-out systeem.49 Niet alleen werkgevers maar ook 

werknemers en werknemersorganisaties zagen een uniforme regeling met betrekking tot het 

recht op medezeggenschap niet zitten.  

 

29. De werknemers beschikken over vier verschillende wijzen waarop ze hun recht op 

medezeggenschap kunnen uitoefenen. Zij kunnen dit doen binnen de Raad van Toezicht of 

het bestuursorgaan, in een afzonderlijk orgaan of op grond van een daartoe gesloten 

overeenkomst. Deze keuzes sluiten aan bij de bestaande nationale stelsels betreffende 

werknemersparticipatie. De Commissie denkt dat de lidstaten dit eerder gaan aanvaarden 

dan één specifieke regeling voor alle lidstaten. De lidstaten kunnen de mogelijkheden ook 

beperken in hun eigen nationaal rechtsstelsel en zelfs slechts in één mogelijkheid voorzien. 

Ze moeten wel één van de voorgestelde modellen volgen.50 De richtlijn is opgesteld zodat de 

rechten van de werknemers in België niet zouden verminderen of verdwijnen met de komst 

van de SE. De richtlijn is in België omgezet door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 84 

van 6 oktober 2004 betreffende de rol van de werknemers in de Europese Vennootschap.51  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
49 C. CASTELEIN, “De Societas Europaea, nuttig instrument of maat voor niets?”, Jura Falconis 2002-
2003, 54. 
50 C.R. HUISKES, De Europese vennootschap: enkele beschouwingen omtrent het ontwerp-Statuut 
(1991) voor een Europese vennootschap, W.E.J. Tjeenk Willink, 1993, 205-206. 
51 De cao is gesloten in de Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend verklaard bij het Koninklijk 
Besluit van 22 december 2004, B.S. 19 januari 2005. 
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3. Evaluatie 
 

3.1 Voordelen 

 

30. De grootste voordelen van de SE zijn het internationaal karakter, de verplaatsing van 

de zetel en de structuur. De SE maakt een internationale fusie mogelijk met een andere SE 

of een nv. Zo kunnen ondernemers uit verschillende lidstaten als het ware samensmelten in 

één Europese vennootschap. Tevens kan ze haar statutaire zetel naar een ander land 

binnen de EU verplaatsen met behoud van rechtspersoonlijkheid. Dit biedt een belangrijk 

voordeel aangezien men een vennootschap normaal gezien eerst moet ontbinden en dan in 

het land van bestemming opnieuw oprichten, een proces dat moeizaam en kostelijk kan 

verlopen.52 Met de SE dient dit allemaal niet te gebeuren, de zetel kan gewoon verplaatst 

worden naar een ander land in de Europese Unie. De statutaire zetel en werkelijke zetel 

moeten wel overeenstemmen. 53  Het voorzien in één grote grensoverschrijdende 

bestuursstructuur is ook een groot voordeel van de SE. Deze structuur zal veel tijd, geld en 

administratief werk besparen. Het houdt in dat er één bestuursorgaan is of set van 

bestuursorganen en één algemene vergadering. Deze eenvormige bestuursstructuur heeft 

als gevolg dat er in plaats van evenveel organen als vestigingen, er nu slechts één 

bestuursorgaan zal zijn en één algemene vergadering.54 Een bijkomend voordeel voor vele 

lidstaten is dat ze bij de invoering van de SE kunnen kiezen uit een one-tier board of two-tier 

board.55 De structuur is voor lidstaten dus ook flexibel, naast de twee bestuurssystemen 

kunnen ze ook kiezen uit minstens vier medezeggenschapsmodellen.56 

 

                                            
52 S.M. BARTMAN, “De SE: nuttig vehikel of speeltje voor juristen?” in De Europese vennootschap (SE) 
in de praktijk, Kluwer, 2005, 4. 
53 Deze opmerking is relevant naar aanleiding van de SUP, waar de statutaire en werkelijke zetel niet 
moeten overeenstemmen; C. CASTELEIN, “De Societas Europaea, nuttig instrument of maat voor 
niets?” Jura Falconis 2002-2003, 39, nr.1, 45. 
54 C. CASTELEIN, “De Societas Europaea, nuttig instrument of maat voor niets?” Jura Falconis 2002-
2003, 46; De Commissie formuleerde het als volgt: “Het is geboden om, in de mate van het mogelijke, 
de economische en de juridische entiteit van de onderneming in de Gemeenschap te doen 
samenvallen”, Verord.Raad (EG) nr. 2157/2001, 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de 
Europese vennootschap (SE) Publ.L. 294, 10 november 2001. 
55 Bij een one-tier board structuur zijn bestuur en toezicht verenigd in één orgaan. Een two-tier board 
splitst het bestuur en toezicht in twee afzonderlijke organen: Zie infra randnr. 214. 
56 Art. 4, 5 en 6 Verord. Raad (EG) nr. 2157/2001, 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de 
Europese vennootschap (SE) Publ.L. 294, 10 november 2001; Medezeggenschapsmodellen zie 
randnr. 29. 
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31. Dit zijn niet de enige voordelen van de SE. Ook in de financiële verslaggeving van de 

SE is veel flexibiliteit voorzien wat betreft de jaarrekeningen. De flexibiliteit van het 

financieren wordt dan weer bevorderd door de mogelijkheid om aandelen zonder stemrecht 

uit te geven. 

 

32. De SE heeft volgens het rapport van de Commissie omtrent de invoering van het 

statuut van een Societas Europaea ook voordelen op het vlak van marketing. In het rapport 

zei de Europese Commissie het volgende: 

 

 “Het Europese imago van een SE wordt gezien als een van de belangrijkste 

stimulerende factoren. Een dergelijk imago is met name aantrekkelijk voor 

vennootschappen die hun verbondenheid met Europa willen benadrukken of die hun 

voordeel willen doen met een Europese rechtsvorm, die bekender is dan de nationale 

rechtsvormen, om de markten van andere lidstaten te kunnen penetreren zonder dat 

het noodzakelijk is om daar een dochteronderneming te vestigen. Het belang dat aan 

een Europees imago wordt gehecht, verschilt echter van vennootschap tot 

vennootschap. Met name in kleine landen, in Oost- Europese landen, in België en in 

exportlanden (bijv. Duitsland) wordt het als een voordeel gezien, terwijl in andere 

landen een nationale aanduiding het juist beter doet.” 57 

 

De Europese Commissie beklemtoont het belang van een goed imago van de SE. Een 

Europese vennootschapsvorm die bekend is buiten het grondgebied kan aantrekkelijker zijn 

voor investeerders dan een onbekende nationale vennootschapsvorm. Niet alleen de 

Europese naam, ook de letters SE bij de naam van een onderneming hebben een 

psychologisch effect waardoor de onderneming een groot voordeel krijgt op marketingvlak. 

 

3.2 Nadelen 

 

33. Hoewel het statuut van de SE vele voordelen biedt voor ondernemers die 

grensoverschrijdende activiteiten willen verrichten, zijn er toch enkele niet te onderschatten 

nadelen verbonden aan de SE. Sinds het ontstaan van de SE zijn er in Europa slechts 2 494 

Europese Vennootschappen geregistreerd. 58  Dit is een zeer laag getal als het aantal 

                                            
57 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van 
Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de 
Europese vennootschap (SE), 17 november 2010. 
58 Aantal inschrijvingen op 10 maart 2016, seeurope-network.org. 
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vennootschappen in België op dit moment 771 091 bedraagt. 59  Zoals te zien is op 

onderstaande grafiek blijft de oprichting van Europese vennootschappen wel stijgen, maar is 

de vennootschapsvorm nog niet echt populair in Europa. Ondernemers zijn nog niet 

helemaal vertrouwd met de SE als Europese vennootschapsvorm en worden afgeschrikt 

door de nadelen ervan. 

 

 
 
   Figuur 2: ETUI European Company Database, http://ecdb.worker-participation.eu (21 maart 2014) 

 

34. Het grootste nadeel aan de SE vanuit het oogpunt van deze masterproef is het 

gebrek aan mogelijkheden voor de expansie van kmo’s naar het buitenland. Meer nog, de 

tekst over de SE houdt helemaal geen rekening met kmo’s. Dit komt ten eerste doordat de 

SE een naamloze vennootschap is en dus niet geschikt is voor besloten vennootschappen 

met beperkte aansprakelijkheid. Niet alleen de vennootschapsvorm vormt een belemmering 

voor kmo’s, ook het hoge minimumkapitaal maakt het voor hen moeilijk een SE op te richten. 

Ten derde neemt de oprichting van een SE veel tijd en expertise in beslag, waardoor de 

kostprijs nog hoger komt te liggen. De SPE en SUP zijn geschiktere initiatieven voor kleinere 

ondernemingen. 

 

35. Een bijkomend nadeel aan de SE is het gebrek aan een fiscaal luik.60 De tekst van de 

SE bevat geen fiscale bepalingen, met als gevolg dat de bepalingen van het EU-recht en de 

                                            
59 Graydon Belgium NV, “Evoluties in het bedrijvenlandschap”, 18 augustus 2015, beschikbaar op 
www.graydon.be. 
60 C. CASTELEIN, “De Societas Europaea, nuttig instrument of maat voor niets?” Jura Falconis 2002-
2003, 59. 
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wettelijke voorschriften van de lidstaten van toepassing zijn. 61  Vennootschappen die 

grensoverschrijdende activiteiten willen uitoefenen moeten dus voor elke vestiging voldoen 

aan de regels van de verschillende lidstaten van vestiging. 

 

36. Verder bevinden de nadelen zich vooral op het gebied van oprichting en 

instandhouding. Bij de oprichting van de SE door middel van een fusie zal de overgenomen 

vennootschap met een eindafrekeningsverplichting worden geconfronteerd.62 De oprichting 

van een SE gaat gepaard met een tijdrovende en complexe procedure. Niet alleen het 

administratieve gedeelte vormt een belemmering om een SE op te richten, het kostenplaatje 

is ook heel hoog. Een minimumkapitaal van 120 000 euro is enkel weggelegd voor grote 

multinationals met veel kapitaal. Niet veel ondernemingen kunnen bij de oprichting dergelijk 

groot bedrag op tafel leggen.  

 

37. Bovendien is de regeling omtrent werknemersparticipatie veel te ingewikkeld voor 

vele lidstaten. De verschillende systemen waartussen de werknemers kunnen kiezen, zijn 

bovendien niet gelijkwaardig. Het medezeggenschap in de Raad van Toezicht of in een 

bestuursorgaan biedt veel meer rechten voor de werknemers dan de andere opties. 

Bepaalde lidstaten hebben in de loop der jaren door vele onderhandelingen voordelige 

regelingen voor werknemers geregeld. In Duitsland geldt er bijvoorbeeld een daadwerkelijk 

benoemings- en ontslagrecht voor werknemers, terwijl in Nederland de werknemers slechts 

bezwaar kunnen indienen tegen de benoeming. De verschillen in de rechtsstelsels worden 

tenietgedaan door de eenvormige regeling van de SE. Landen met veel bescherming en 

regels voor werknemers hebben bijgevolg hun bedenkingen bij die regeling.63 

 

 

 

 

 

 

                                            
61 C. CASTELEIN, “De Societas Europaea, nuttig instrument of maat voor niets?” Jura Falconis 2002-
2003, 60. 
62 J.W. BELLINGWOUT, H.J. de KLUIVER, S.H. DUMOULIN en P. WITTEVEEN, Preadvies van de Vereniging 
Handelsrecht 2004, De Europese vennootschap (SE), Kluwer, 2004, 233-312.  
63 C.R. HUISKES, De Europese vennootschap: enkele beschouwingen omtrent het ontwerp-Statuut 
(1991) voor een Europese vennootschap, W.E.J. Tjeenk Willink, 1993, 91. 
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4. Conclusie 
 

38. De SE maakt het mogelijk op een eenvoudige manier grensoverschrijdende 

activiteiten uit te oefenen. Door de uniforme vennootschapsvorm in de hele EU is het 

oprichtingsproces administratief eenvoudiger doordat men niet aan de regels van alle 

verschillende lidstaten moet voldoen. Buiten de oprichting is ook het beheer efficiënter. De 

SE is echter nog niet populair in de EU. Onderzoek toont aan dat vele ondernemers 

terughoudend zijn een SE op te richten.64 De reden hiervoor is dat de voordelen niet 

opwegen tegen de vele nadelen, zoals supra beschreven. Hierbij zijn de nadelen op het 

gebied van oprichting en instandhouding van de SE bepalend voor vele ondernemers.  

 

39. Bovendien is de SE helemaal niet geschikt voor micro-, kleine en middelgrote 

ondernemingen. Vooral het hoge minimumkapitaal vormt bij veel startende ondernemers een 

struikelblok. De oprichting van een Europese vennootschap is ook nog steeds administratief 

ingewikkeld voor kleine ondernemingen. Er is nood aan een vennootschapsvorm met 

beperkte aansprakelijkheid die rekening houdt met de noden en wensen van kleinere 

ondernemingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
64 Resultaten van het onderzoek beschikbaar op http://ecdb.worker-participation.eu. 
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Afdeling 3. Small Business Act  
 

40. De SE was niet erg gefocust op kmo’s. Om de behoeften van deze categorie van 

ondernemingen extra voorop te stellen kwam de EU in 2005 met de Lissabonstrategie voor 

groei en jobs. In het kader van deze Lissabonstrategie bracht de Europese Commissie in 

2008 een Small Business Act voor Europa uit.65  

 

41. Met dit Actieplan wou de Europese Commissie verdere maatregelen nemen om het 

blijvende marktfalen en de lage productiviteit van kmo’s te verbeteren. De Europese interne 

markt was nog niet genoeg afgestemd op de behoeften van hedendaagse kmo’s. 

Werkpunten zoals een onbuigzame arbeidsmarkt, weinig toegang tot financiering, een hoge 

administratieve kost om naar het buitenland te gaan en gebrek aan vaardigheden zorgden 

ervoor dat de Europese Commissie besloot dat er meer en betere alternatieven moesten 

komen voor kmo’s. Om deze redenen is de Commissie met het Actieplan gekomen, een 

Small Business Act voor Europa (Hierna ‘SBA’).66 

 

42. De basisgedachte van de SBA is “Denk eerst klein”. Dit principe wordt toegepast in 

het hele beleid, niet alleen op vlak van regelgeving maar ook qua dienstverlening. Eén van 

de belangrijkste vereisten voor een raamwerk voor kmo’s is de erkenning van de waarde van 

ondernemers door de samenleving. Mensen moeten aangetrokken worden om te 

ondernemen en daarom moet de politiek volop achter het bevorderen van kmo’s staan.67 

 

43. Toenmalig voorzitter van de Europese Commissie BARROSO zei:  

"Today's Small Business Act is a step towards a Europe of entrepreneurs, with less red tape 

and more red carpet for Europe's 23 million SMEs. It aims to help small businesses to thrive 

and to give the best ones a launch pad to grow into world beaters. The Small Business Act is 

a crucial milestone in the implementation of the Lisbon Strategy for Growth and Jobs. It will 

mean more responsive public administrations, less late payment of invoices, access to more 

help with finance, innovation and training, lower VAT for services supplied locally and better 

                                            
65 Mededeling van de Commissie 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, IP/08/1003, 25 juni 2008. 
66 Consultatie over het Actieplan Ondernemerschap 2020, 6 juli 2012 – 1 oktober 2012, beschikbaar 
via http://ec.europa.eu/growth/smes/.  
67 Mededeling van de Commissie 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, IP/08/1003, 25 juni 2008. 
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access to public procurement contracts. The package will also give SMEs access to a 

European Private Company Statute to cut bureaucracy and increase clarity"68 

 

Hiermee wou BARROSO benadrukken dat de Small Business Act vooral gericht is op het 

helpen van kmo’s, om hen een opstap te geven naar het buitenland en zo te kunnen groeien 

tot een multinationaal bedrijf. De ex-voorzitter houdt hierbij het elimineren van bureaucratie 

en het verhogen van transparantie hoog in het vaandel. Maar de Small Business Act bracht 

geen specifieke oplossingen voor kmo’s. Daarvoor was de oprichting van een nieuwe 

vennootschapsvorm noodzakelijk, de Societas Privata Europaea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
68 Mededeling van de Commissie 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, IP/08/1003, 25 juni 2008. 
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Afdeling 4. Societas Privata Europaea (SPE) 

1. Rechtsgrond en ontwikkeling 
 

44. Op 25 juni 2008 kwam de Europese Commissie met een voorstel voor een Societas 

Privata Europaea (Hierna ‘SPE’). Dit voorstel heeft de deur geopend voor de ontwikkeling 

van een besloten vennootschapsvorm in het Europees vennootschapsrecht, in tegenstelling 

tot de SE die de vorm heeft van een naamloze vennootschapsvorm. Door deze nieuwe 

vennootschapsvorm kwam voor de eerste keer echt het belang van kleine en middelgrote 

ondernemingen op de voorgrond te staan.69 

 

45. Het voorstel is er gekomen door de plotse academische aandacht die in de jaren 90 

besteed werd aan het werk van Jeanne BOUCOURECHLIEV uit 1973.70 BOUCOURECHLIEV 

pleitte in “Pour une SARL européenne” voor een flexibele vennootschapsvorm die zou 

bestaan naast de SE. De SE had volgens haar geen toegevoegde waarde voor kmo’s en er 

was nood aan een bijkomende structuur.71 Na veel politiek onderhandelen kwam het werk 

terecht bij de Europese Commissie. Deze was echter in eerste instantie geen voorstander 

om het voorstel aan te nemen. In totaal heeft de Raad acht voorstellen ingediend om tot een 

akkoord te komen, maar geen enkele hiervan was succesvol. Deze voorstellen 

concentreerden zich vooral op de zetel van de vennootschap, het grensoverschrijdende 

element, het vereiste minimumkapitaal en de werknemersparticipatie.72 

 

46. Nadat de Commissie er tijdens het Franse voorzitterschap niet in slaagde om een 

akkoord te bereiken, bleef Tsjechië tijdens haar voorzitterschap werken aan een nieuw 

voorstel. 73  Ook tijdens het Zweedse voorzitterschap werden er drie opeenvolgende 

voorstellen ingediend, zonder succes.74 Het laatste voorstel kwam er in mei 2011, tijdens het 

                                            
69 P. HOMMELHOF en C. TEICHMANN, ““Societas Privata Europaea (SPE) – General report” in H. HIRTE 
en C. TEICHMANN, The European Private Company – Societas Privata Europaea (SPE), Berlijn, De 
Gruyter, 2013, 2. 
70 J. BOUCOURECHLIEV, Pour une SARL européenne, Presses universitaires de France, 1973. 
71 P. HOMMELHOF en C. TEICHMANN, ““Societas Privata Europaea (SPE) – General report” in H. HIRTE 
en C. TEICHMANN, The European Private Company – Societas Privata Europaea (SPE), Berlijn, De 
Gruyter, 2013, 3. 
72 R. GUIDOTTI, “The European Private Company: The Current Situation”, GLJ 2012, 331. 
73 Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese besloten 
vennootschap (SPE), nr. 1752/08, 11 december 2008. 
74 Voorbereiding van de zitting van de Raad (concurrentievermogen) op 3-4 december 2009 - voorstel 
voor een verordening van de Raad betreffende de Europese besloten vennootschap (SPE), nr. 
15355/09, 9 november 2009; Voorbereiding van de zitting van de Raad (concurrentievermogen) op 3-



 22 

Hongaarse voorzitterschap.75 Zweden ging echter niet akkoord met de Hongaarse oplossing 

wat betreft de werknemersparticipatie en Duitsland had bezwaar tegen de Hongaarse 

oplossing over de zetel van de vennootschap en over het grensoverschrijdende element. De 

tekst slaagde er niet in om de unanimiteit te bereiken die noodzakelijk was om het voorstel te 

aanvaarden.76 

 

47. Onder het mandaat van de REFIT heeft de Commissie uiteindelijk in 2012 het idee 

van de SPE definitief verlaten.77 Niettegenstaande de SPE niet aanvaard is, heeft het 

voorstel toch een belangrijke waarde in het kader van de bespreking van de SUP. Hierop is 

de SUP gebaseerd en heeft de Commissie verbeteringen aangebracht om te komen tot een 

beter voorstel dat wel geïmplementeerd kan worden. 

 

48. Het voorstel is, net zoals de Societas Europaea, gebaseerd op artikel 308 EG-

Verdrag.78 Dit artikel laat de Commissie toe om aangepaste maatregelen te treffen om één of 

meer doelstellingen in het verdrag te bekomen, indien de verdragen zelf de nodige 

rechtskracht niet zouden voorzien.79 Op grond van dit artikel is een unanimiteit van stemmen 

nodig om het voorstel van de SPE te aanvaarden. Artikel 308 lid 1 VEG, nu artikel 352 

VWEU, bepaalt het volgende: 

 

“Indien een optreden van de Unie in het kader van de beleidsgebieden van de 

Verdragen nodig blijkt om een van de doelstellingen van de Verdragen te 

verwezenlijken zonder dat deze Verdragen in de daartoe vereiste bevoegdheden 

voorzien, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie en na goedkeuring door het 

Europees Parlement, met eenparigheid van stemmen passende bepalingen vast. 

Wanneer de bepalingen door de Raad volgens een bijzondere wetgevingsprocedure 

                                                                                                                                        
4 december 2009 - voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de Europese besloten 
vennootschap (SPE), nr. 16155/099, 20 november 2009; Voorstel voor een verordening van de Raad 
betreffende de Europese besloten vennootschap - Politiek akkoord, nr. 16115/09, 27 november 2009. 
75 Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de Europese besloten vennootschap – 
Politiek akkoord, nr. 10611/11, 23 mei 2011. 
76 Zie art. 352 VWEU. 
77 D. AHERN, “The Societas Unius Personae: using the single-member company as a vehicle for EU 
private company law reform, some critical reflections on regulatory approach” in J.A. VIERA, Close 
Corporations in Europe: The Race of Flexibility, 2015, 1; Door middel van het proces van REFIT (het 
programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving van de Europese Commissie) herroept de 
Commissie wetgevende voorstellen die als achterhaald worden beschouwd of die niet de verwachte 
wetgevende steun hebben gekregen. 
78 Zie art. 352 VWEU. 
79 R. GUIDOTTI, “The European Private Company: The Current Situation”, GLJ 2012, 331. 
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worden vastgesteld, besluit hij eveneens met eenparigheid van stemmen, op voorstel 

van de Commissie en na goedkeuring van het Europees Parlement.” 
 

2. Inhoud voorstel 
 

49. Het idee van de Societas Privata Europaea omvat de creatie van een besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op Europees niveau. DORRESTEIJN en UZIAHU-

SANTCROOS geven volgende omschrijving van een SPE: 

 

“The SPE is to be a private limited liability company on a European supranational 

level, with the basic features and traditional benefits afforded to the other 

supranational European forms, such as a procedure for the transfer of the corporate 

seat within the EU. There is also a fair amount of consensus among the various 

proponents of the SPE that it is to be a simple and flexible corporate form, specifically 

geared to SMEs, to which uniform law is applied.”80 

 

50. Vrij vertaald is de essentie van het voorstel de creatie van een eenvoudige en 

flexibele vennootschapsvorm waarop het Europees recht van toepassing is. Door de 

invoering van een SPE beoogt de Commissie een gemakkelijkere expansie van kmo’s naar 

het buitenland. Een SPE kent een beperkte aansprakelijkheid van zijn aandeelhouders, heeft 

rechtspersoonlijkheid en de aandelen mogen niet verhandeld of aangeboden worden aan het 

publiek. 

 

51. Hieronder volgt een bespreking van de belangrijkste punten uit het voorstel tot 

oprichting van een SPE. De focus ligt op de minimale kapitaalvereisten (2.2), de statuten 

(2.3) en de regels omtrent het Europees register (2.4). 

 

2.1 Oprichting 

 

52. Een SPE dient geen grensoverschrijdend element te bevatten. Anders dan bij de SE 

kunnen ook natuurlijke personen of vennootschappen uit dezelfde lidstaat een SPE 

oprichten. Volgens de Commissie is de reden voor deze wijziging het feit dat ondernemingen 

vaak beginnen in hun eigen lidstaat om daarna hun activiteiten uit te breiden naar andere 
                                            
80  A.F.M. DORRESTEIJN en O. UZIAHU-SANTCROOS, “The Societas Privata Europaea under the 
Magnifying Glass” (Part 1), ECL 2008, 6. 
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lidstaten. De vereiste is bovendien makkelijk te omzeilen via bijvoorbeeld een buitenlandse 

stroman zodat het eenvoudiger is het vereiste grensoverschrijdend karakter te laten vallen. 81 

 

53. Ten opzichte van de SE is in de SPE een wijze van oprichting bijgekomen, namelijk 

de oprichting door splitsing van een vennootschap. Dit omvat zowel nationale als 

grensoverschrijdende splitsingen. Een grensoverschrijdende splitsing is echter enkel een 

optie in het geval de nationale wet van de splitsende vennootschap en deze van de lidstaat 

waar de SPE zijn zetel zal hebben, splitsingen toelaten. 82 

 

2.2 Inschrijving 

 

54. De Commissie voert met de SPE een online inschrijving in. Zo kan de oprichting 

sneller en goedkoper verlopen. Deze mogelijkheid werd verwezenlijkt door de creatie van 

één Europees centraal register waarin elektronische links staan naar alle nationale registers 

van de lidstaten.83 Alle formulieren die betrekking hebben op de vorming en registratie van 

de SPE dienen online beschikbaar te zijn.84 Bovendien moet de Commissie een speciale 

online databank oprichten voor SPE’s.  

 

55. Het voorstel voorziet bovendien in een single legality check.85 Lidstaten zijn vrij om 

een bijkomende eis te stellen voor de oprichting van een SPE. Zo kan de inschrijving 

afhankelijk gesteld worden van ofwel een wettigheidscontrole van de stukken en gegevens 

door één administratieve of één gerechtelijke instantie, ofwel van het waarnemen van de 

stukken en gegevens door een notaris. OOSTENBRINCK meent dat dit de uniformiteit van de 

SPE niet ten goede zal komen.86 Op deze manier ligt het aan de lidstaten zelf om te bepalen 

hoe aantrekkelijk ze de SPE maken in hun lidstaat. Een eenvoudigere oprichtingsprocedure 

die volledig elektronisch kan verlopen zal logischerwijze de voorkeur genieten. 

                                            
81 H.E. BOSCHMA en J.N. SCHUTTE-VEENSTRA, “De Europese BV: het voorstel voor een SPE-statuut”, 
Ondernemingsrecht 2008, 180. 
82 E. ROELOFS, “Cross-Border Division of SEs”, European Company Law 2010, Kluwer, 7, 143. 
83 EUROPEES PARLEMENT, “Verslag en ontwerp wetgevingsresolutie van het Europees Parlement AR-
0044/2009, het gehele Gewijzigde Voorstel”, 4 februari 2009, beschikbaar op www.europa-
nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vhw6bv23ahzy. 
84 Dit is in het licht van het concept e-justice, dat ervoor wil zorgen dat alle informatie sneller en 
eenvoudiger beschikbaar is online. 
85 H.E. BOSCHMA en J.N. SCHUTTE-VEENSTRA, “De Europese BV: het voorstel voor een SPE-statuut”, 
Ondernemingsrecht 2008, 180. 
86 J. OOSTENBRINCK, “Op weg naar één Europese bv?”, Onderneming en financiering 2009, afl 2, 70. 
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2.3 Aandelen 

 

56. Het kapitaal van de SPE moet verdeeld worden in aandelen. De rechten en plichten 

verbonden aan deze aandelen mogen vrij bepaald worden door de oprichter van SPE’s. Zo 

kan deze onder andere voorzien in de mogelijkheid van uitgifte van preferente aandelen en 

aandelen zonder stemrecht.87 

 

2.4 Minimale kapitaalvereisten 

 

57. Over het minimumkapitaal waren niet alle lidstaten het eens. Vele staten kennen 

immers een vereist minimumkapitaal voor de oprichting van een vennootschap.88 Het HvJ 

neigt echter in haar rechtspraak naar een afschaffing van het minimumkapitaal. Het Hof 

argumenteert dat het bedrag arbitrair is en dat er geen garantie is dat het bedrag nog steeds 

beschikbaar zal zijn op het moment waarop de schuldeiser zijn eis wil beslecht zien.89 In 

Nederland en Duitsland bestaan reeds vennootschappen met een minimumkapitaal van 1 

euro, respectievelijk de Besloten Vennootschap en de Unternehmersgesellschaft. Ook in 

België kennen we een dergelijke vennootschap, de starters-bvba. 

 

58. De inleidende beschouwingen van het SPE-voorstel beklemtonen dat de SPE geen 

hoge kapitaalvereisten mag hebben aangezien dit een belemmering zou zijn voor de 

oprichting van SPE’s.90 Het EUROPEES PARLEMENT was het echter niet eens met deze 

opvatting. Het bleef bij de vereiste van een relevant minimumkapitaal en daarvoor heeft het 

een voorstel ingediend tot amenderen van artikel 19, lid 4, dat in bepaalde omstandigheden 

voorziet in een minimumkapitaal van 8000 euro.91 DORRESTEIJN en UZIAHU-SANTCROOS zijn 

van mening dat dit amendement de moeilijkheden aantoont omtrent de positie van de SPE 

                                            
87 Art. 14 lid 3 Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese 
besloten vennootschap (SPE), 31 mei 2011. 
88 In Nederland geldt een minimumkapitaal van €18 000 voor een besloten vennootschap en in België 
€18500. In Duitsland is het minimum €25 000 voor de oprichting van een Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung. 
89 S. VAN DEN BRAAK, “The European Private Company, its shareholders and its creditors”, ULR 2010, 
2. 
90 Overweging 11 preambule SPE-voorstel; S. VAN DEN BRAAK, “The European Private Company, its 
shareholders and its creditors”, ULR 2010, 3. 
91 S. VAN DEN BRAAK, “The European Private Company, its shareholders and its creditors”, ULR 2010, 
Volume 6, 3. 
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tegenover nationale ondernemingen.92 Het zou volgens HOMMELHOF en TEICHMANN nefast 

zijn voor de reputatie van de SPE om geen minimumvereisten te voorzien.93 Deze mening 

wordt ondersteund door verenigingen in Duitsland, die een minimumkapitaal als een 

noodzakelijke voorwaarde zien om de SPE een betere reputatie te geven dan “goedkope” 

ondernemingen. De reputatie van de SPE zal verminderen doordat vennootschapsvormen 

die geen minimumkapitaal vereisen de aandacht trekken van stichters zonder kapitaal. Dit 

zorgt dan ook voor een mindere bescherming voor schuldeisers.94 

 

59. Andere auteurs pleiten echter voor het behouden van een laag minimumkapitaal. 

HANAK verdedigt de stelling dat een minimumkapitaal van 8000 euro niet geloofwaardig 

overkomt aangezien het niet haalbaar is voor startups of voor kmo’s om aan een dergelijk 

groot bedrag te geraken. Het vormt ook geen nuttig instrument voor de bescherming van 

schuldeisers. Een minimumkapitaal van één euro is reeds succesvol in Japan, Frankrijk en 

het Verenigd Koninkrijk. Als het daar succesvol blijkt, meent HANAK, zal het ook goed zijn 

voor de EU. Natuurlijk brengt dit lage minimumkapitaal gevaren met zich mee voor de 

zekerheid van de SPE. Daarom stelt DINE andere werkwijzen voor om schuldeisers te 

beschermen, namelijk de aansprakelijkheid van het bestuur en de aandeelhouders in het 

geval van een onwettige uitkering en bestuurdersaansprakelijkheid in het geval van fraude of 

insolventie.95 

 

60. Uiteindelijk is het voorzitterschap in het laatste voorstel bij het minimumbedrag van 1 

euro gebleven.96 Lidstaten mogen evenwel een hogere kapitaalvereiste stellen van maximum 

8000 euro voor SPE’s die geregistreerd zijn in de desbetreffende lidstaat. Om aan de wil van 

alle lidstaten tegemoet te komen is in het voorstel artikel 48 ingevoegd. Dit artikel laat toe om 

de bepalingen omtrent het minimumkapitaal te herzien na een termijn van vijf jaar. 

 

                                            
92  A.F.M. DORRESTEIJN en O. UZIAHU-SANTCROOS, “The Societas Privata Europaea under the 
Magnifying Glass” (Part 2), ECL 2008, 6. 
93 P. HOMMELHOF en C. TEICHMANN, ““Societas Privata Europaea (SPE) – General report” in H. HIRTE 
en C. TEICHMANN, The European Private Company – Societas Privata Europaea (SPE), Berlijn, De 
Gruyter, 2013, 18. 
94 P. HOMMELHOF en C. TEICHMANN, “Societas Privata Europaea (SPE) – General report” in H. HIRTE 
en C. TEICHMANN, The European Private Company – Societas Privata Europaea (SPE), Berlijn, De 
Gruyter, 2013, 18. 
95 M.L. LENNARTS en O. UZIAHU-SANTCROOS, “Report on the conference of the European Private 
Company, Societas Privata Europaea (SPE), held in Brussels, 10 March 2008”, Ondernemingsrecht 
2008, 76, p.6. 
96 Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese besloten 
vennootschap (SPE), 31 mei 2011. 
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2.5 Modelstatuten 

 

61. In het begin van de ontwikkeling van de SPE was er nog twijfel over het al dan niet 

invoeren van modelstatuten. De Commissie vroeg aan de European Advisory Group on 

Corporate Governance and Company Law om een model op te maken dat voorgesteld werd 

in 2008. De ontwerpverordening van de Commissie bevatte geen modelartikels met als 

gevolg dat het Europees Parlement in 2009 in zijn beslissing de bepaling om modelartikels te 

voorzien verplicht maakte zonder zijn eigen voorstel voor te leggen aan andere instanties.97 

Achteraf werd beslist dat de lidstaten zelf modelartikels kunnen voorzien zonder dat ze 

daartoe verplicht worden. De voorstellen die ingediend zijn onder het Tsjechisch, Zweeds en 

Hongaarse voorzitterschap bevatten allemaal het idee niet meer van Europese 

modelstatuten.98 Naar de mening van WICKE kunnen modelstatuten niet gebruikt worden om 

het gebrek in aanvullend recht op te vangen.99  

 

2.6 Uitkeringen 

 

62. In het kader van de Societas Unius Personae is het nuttig hier de bepalingen omtrent 

uitkeringen door de SPE te bespreken. De Algemene Vergadering neemt het besluit tot 

uitkering van een dividend op voorstel van het bestuur. Dit gebeurt met een gewone 

meerderheid van stemmen. 100  Bijkomende verplichtingen zoals de mogelijkheid tot de 

uitkering van een interimdividend en de verplichting tot het vormen van reserves moeten 

door de statuten geregeld worden. Bij de uitkeringen moet de balanstest nageleefd worden. 

Dit houdt in dat de activa na de uitkering minstens evenveel moeten bedragen als de 

passiva. Een SPE mag ook geen niet-uitkeerbare reserves uitkeren. Over de uitkering van 

wettelijke reserves is niets bepaald in het voorstel. Dit is een lacune in het voorstel. 

 

63. In tegenstelling tot wat later zal blijken bij de SUP, kent het voorstel voor de SPE 

geen verplichte solvabiliteitstest.  

 
                                            
97 H. WICKE, “Model Articles for the Societas Privata Europaea?” in H. HIRTE en C. TEICHMANN, The 
European Private Company – Societas Privata Europaea (SPE), Berlijn, De Gruyter, 2013, 191. 
98 H. WICKE, “Model Articles for the Societas Privata Europaea?” in H. HIRTE en C. TEICHMANN, The 
European Private Company – Societas Privata Europaea (SPE), Berlijn, De Gruyter, 2013, 191. 
99 H. WICKE, “Model Articles for the Societas Privata Europaea?” in H. HIRTE en C. TEICHMANN, The 
European Private Company – Societas Privata Europaea (SPE), Berlijn, De Gruyter, 2013, 191. 
100 Art. 27 lid 1, e) jo art. 21 lid 1 Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut 
van de Europese besloten vennootschap (SPE), 31 mei 2011. 
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3. Voor- en nadelen 
 

3.1 Voordelen 

 

64. Hoewel de Commissie er niet in geslaagd is de Societas Privata Europaea tot leven 

te roepen, heeft het voorstel wel veel voordelen die hopelijk behouden blijven in het voorstel 

van de SUP. Een eerste belangrijk voordeel is het harmoniserend karakter. Als er één enkele 

besloten vennootschapsvorm zou bestaan voor geheel Europa dan zou niemand zich nog 

zorgen moeten maken over de verschillen in wetgeving in de lidstaten. Vennootschappen 

kunnen zo gemakkelijk handel drijven in het buitenland zonder kennis te hebben van het 

rechtsstelsel van het land waar men een nieuwe onderneming wil oprichten. Het is immers 

makkelijker voor een SPE om een dochteronderneming op te richten dan voor een nationale 

onderneming.101 De mogelijkheid om uit te breiden naar het buitenland met een uniforme en 

relatief eenvoudige structuur is een direct voordeel wanneer vennootschappen kiezen voor 

een SPE. 

 

65. Naast vele economische voordelen meent DRURY dat een Europese vennootschap 

belangrijke psychologische voordelen kan hebben, zoals bijvoorbeeld het bezit van een 

Europees label een voordeel is als vennootschappen zaken doen in Europa. Dit voordeel op 

het vlak van marketing heeft hetzelfde effect als de SE.102  

 

3.2 Nadelen 

 

66. Een belangrijk nadeel is de keuze voor een supranationale rechtsvorm. Net zoals de 

SE is de SPE een supranationale vennootschap. Een supranationale rechtsvorm is minder 

gemakkelijk te implementeren dan een nationale rechtsvorm. Het grote onderscheid is dat 

een Europese of supranationale rechtsvorm alle aspecten van het vennootschapsrecht 

regelt. Een nationale rechtsvorm daarentegen is een rechtsvorm die uitsluitend opgericht is 

volgens nationaal recht. Lidstaten staan niet bepaald te springen om hun eigen 

bevoegdheden af te geven aan de EU en zo de eigen bevoegdheid over een bepaald 

                                            
101 R. DRURY, “Why do we need the European Private Company (Societas Privata Europaea)? in H. 
HIRTE en C. TEICHMANN, The European Private Company – Societas Privata Europaea (SPE), Berlijn, 
De Gruyter, 2013, 36. 
102 R. DRURY, “Why do we need the European Private Company (Societas Privata Europaea)? in H. 
HIRTE en C. TEICHMANN, The European Private Company – Societas Privata Europaea (SPE), Berlijn, 
De Gruyter, 2013, 36; Voordelen op het vlak van marketing bij de SE, zie supra randnr. 32. 
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onderwerp te verliezen. Met een nationale rechtsvorm zullen ze waarschijnlijk eerder 

akkoord gaan. Om die reden is gekozen voor een nationale rechtsvorm bij de creatie van de 

SUP.103 

 

67. Er zijn echter argumenten die deze mening tegenspreken. De mogelijkheid om door 

het gebruik van een nationale rechtsvorm grensoverschrijdende activiteiten te verrichten 

bestaat al. Het Hof van Justitie heeft dit mogelijk gemaakt door de arresten Centros, 

Überseering en Inspire Art. 104 Gezien het belang van deze arresten voor het Europese 

vennootschapsrecht en de SUP, worden deze hieronder kort besproken. 

 

68. Het belang van het arrest Centros ligt vooral in de mening van het Hof over 

brievenbusvennootschappen en de exceptie in geval van bestrijding van misbruik. Het Hof 

heeft bepaald dat lidstaten een vennootschap moeten erkennen die rechtsgeldig is opgericht 

volgens het recht van een andere lidstaat. Brievenbusvennootschappen zijn dus toegestaan 

voor zover ze rechtsgeldig zijn opgericht naar het recht van de lidstaat van oprichting. Een 

lidstaat kan dit vrije recht van vestiging enkel beperken als de begrenzing een dwingende 

reden van algemeen belang nastreeft. Dergelijke reden kan verantwoord worden door de 

openbare orde of ingeval van bestrijding van misbruik. Het bewijs van misbruik moet steeds 

in concreto geleverd worden. DE WULF omschrijft misbruik als de situatie wanneer een 

vennootschap zich door de buitenlandse onderneming tracht te onttrekken aan de gevolgen 

van een binnenlandse regulering met behartenswaardig doel.105  

 

69. In het arrest Überseering, 3 jaar later, besliste het Hof dat de werkelijke zetelleer niet 

tot gevolg kan hebben dat een vennootschap die rechtsgeldig werd opgericht in een lidstaat 

zijn activiteiten niet zou kunnen uitoefenen in een andere lidstaat. Indien een vennootschap 

rechtsgeldig werd opgericht naar het recht van het land waar het zijn statutaire zetel heeft, 

kan een andere lidstaat de vennootschap niet beschouwen als zijnde verplaatst naar een 

andere lidstaat. De uitspraak van het Hof is in de lijn van Centros maar ging hier nog verder. 

Bij Centros ging het over het openen van een bijkantoor terwijl het Hof zich in Überseering 

                                            
103 Zie infra bij de bespreking van de SUP, randr. 119 – 121. 
104 HvJ EG, 9 maart 1999, Zaak C-212/97, “Centros Ltd. tegen Erhvervs-og Selskabsstyrelsen”, Jur. 
1999, I-01459; HvJ EG, 5 november 2002, Zaak C-208/00, “Überseering B.V tegen Nordic 
Construction Baumanagement GmbH”, 2002, Jur. I-09919; HvJ EG, 30 september 2003, Zaak C-
167/01, “Kamer van Koophandel en Fabriken voor Amsterdam tegen Inspire Art Ltd.”, 2003, Jur. I-
10155. 
105 HvJ EG, 9 maart 1999, Zaak C-212/97, “Centros Ltd. tegen Erhvervs-og Selskabsstyrelsen”, Jur. 
1999, I-01459.; H. DE WULF, “Centros: Vrijheid van vestiging zonder een race to the bottom”, 
Ondernemingsrecht 1999, 318-338. 
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uitsprak over  de primaire vestigingsvrijheid. Het Hof neemt wel nog steeds geen standpunt 

in over de werkelijke of statutaire zetelleer.106 

 

70. Na deze twee arresten in verband met het recht op vrije vestiging, sprak het Hof van 

Justitie zich in het arrest Inspire Art uit over de mogelijke uitzonderingen op dit recht. Het Hof 

bevestigde zijn redenering in het arrest Centros opnieuw. Een lidstaat kan geen andere 

voorwaarden opleggen dan deze waarin het Unierecht voorziet, behalve als zij voorzien in de 

voorwaarden uit Centros. Deze voorwaarden dienen restrictief geïnterpreteerd te worden. 

Belangrijk voor deze scriptie is dat het Hof duidelijk aangeeft dat een hoog minimumkapitaal 

geen goede manier is om de schuldeisers te beschermen. Zoals het Hof in Centros al zei, 

kan bescherming voor schuldeisers ook bereikt worden op een minder belastende manier.107 

 

71. Deze manier van werken heeft niet echt succes gehad in de Europese Unie. Het 

probleem hierbij is dat niet alle nationale besloten vennootschapsvormen evenveel 

vertrouwen genieten in de lidstaten, vooral in Oost-Europa. Door het gebrek aan vertrouwen 

richten ondernemers eerder een dochteronderneming op in het buitenland dan gebruik te 

maken van de nationale vennootschapsvorm.108 Dat brengt enerzijds veel kosten met zich 

mee zoals inschrijvingskosten, notariskosten, kosten van juridisch advies en anderzijds moet 

er voldaan worden aan de kapitaalvereisten. Het ideale scenario is de creatie van een 

nationale vennootschapsvorm zonder alle bijkomende kosten en nodige kennis van expertise 

in het buitenlands recht.  

 

4. Redenen mislukken SPE 
 

72. Het voorstel voor de SPE bracht uiteindelijk toch niet het verhoopte resultaat teweeg. 

De vereiste unanimiteit om het voorstel aan te nemen werd namelijk niet bereikt.109 De 

redenen hiervoor zijn de blokkering door Duitsland en Zweden en achterliggend ook de 

keuze voor een verordening in plaats van een richtlijn. 

 
                                            
106  HvJ EG, 5 november 2002, Zaak C-208/00, “Überseering B.V tegen Nordic Construction 
Baumanagement GmbH”, 2002, Jur. I-09919. 
107  HvJ EG, 30 september 2003, Zaak C-167/01, “Kamer van Koophandel en Fabriken voor 
Amsterdam tegen Inspire Art Ltd.”, 2003, Jur. I-10155. 
108 H.E. BOSCHMA en J.N. SCHUTTE-VEENSTRA, “De Europese BV: het voorstel voor een SPE-statuut”, 
Ondernemingsrecht 2008, 180. 
109 J. SCHMIDT, “Die SUP aus der Sicht der Kommission und ihr Kapitalschutz” in M. LUTTER en J. 
KOCH, Societas Unius Personae (SUP), De Gruyter, 2015, 1-22. 
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4.1 Blokkering Duitsland en Zweden 

 

73. Duitsland ging niet akkoord met het voorstel. De nationale handelsverenigingen 

hadden namelijk het voorstel afgewezen. Zij hadden hun bedenkingen bij het voorstel geuit 

en de Duitse overheid heeft deze overgenomen, zonder dat er een poging werd ondernomen 

deze bedenkingen om te vormen tot constructieve oplossingen zodat de SPE alsnog zou 

kunnen doorgaan.110  

 

74. Duitsland is van mening dat een SPE zijn statutaire en werkelijke zetel niet in 

verschillende lidstaten mag hebben, maar heeft daaraan toegevoegd dat andere 

maatregelen om misbruik te vermijden mogelijk zijn en moeten uitgewerkt worden voor de 

nieuwe bijeenkomst van de Raad. 

 

75. Niet enkel Duitsland, maar ook Zweden ging niet akkoord met het voorstel. Zij 

haalden de drempel van 500 werknemers voor het recht op medezeggenschap aan als 

argument. Ze stellen een vereiste voor van 600 tot 1000 werknemers en de helft daarvan die 

in de lidstaat werkt die een hoger niveau van medezeggenschap biedt dan lidstaat waar de 

SPE haar statutaire zetel heeft, of 1000 werknemers waarvan 500 werknemers in een 

lidstaat met een hoger niveau van medezeggenschap.111 

 

4.2 Keuze implementatietechniek 

 

76. Bij het kiezen voor de juiste implementatietechniek zijn er belangrijke elementen 

waarmee rekening moet gehouden worden. De SPE is voorgesteld als een verordening. 

Verschillende auteurs bekritiseerden direct deze techniek en stelden zich de vraag of de 

Commissie de SPE niet beter zou voorstellen als een richtlijn. Zij meenden dat dit effectiever 

is aangezien het doel van de SPE ligt in het vereenvoudigen van de oprichting van 

dochterondernemingen in het buitenland.  

 

77. Het verschil tussen een richtlijn en een verordening vergt enige verduidelijking. Een 

verordening is een bindende rechtshandeling die in de hele EU van toepassing is. Een 

                                            
110 P. HOMMELHOF en C. TEICHMANN, ““Societas Privata Europaea (SPE) – General report” in H. HIRTE 
en C. TEICHMANN, The European Private Company – Societas Privata Europaea (SPE), Berlijn, De 
Gruyter, 2013, 27. 
111 A. BOUAFFRE, “History of the European Private Company (SPE) Statute”, juli 2011, www.worker-
participation.eu.  
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richtlijn daarentegen is een rechtshandeling die een bepaald doel vastlegt dat alle lidstaten 

moeten bereiken. Zij mogen evenwel zelf de wetgeving vaststellen om dat doel te 

bereiken.112 Door een richtlijn te gebruiken in plaats van een verordening, is het eenvoudiger 

om de wetgeving in het nationaal recht te implementeren. Dit kan gedaan worden door een 

minimum standaard van harmonisatie op te leggen en elke lidstaat zelf de manier te laten 

kiezen waarop ze het doel wensen te bereiken. Een bijkomende drempel bij de keuze voor 

een verordening is dat deze unanimiteit vereist. Een richtlijn daarentegen vereist geen 

unanimiteit. 

 

5. Conclusie 
 

78. Ondanks het duidelijke doel is het niet gelukt de SPE te integreren in de 

rechtsstelsels van de lidstaten. De SPE is het eerste instrument van de Commissie waarmee 

zij een betere economische omgeving wou scheppen voor kleinere ondernemingen. Het 

voorstel voerde een online inschrijving in waardoor de oprichting van een 

grensoverschrijdende vennootschap eenvoudiger kan verlopen. Ook voerde de Commissie 

voor het eerst een minimumkapitaal van 1 euro in voor een Europese vennootschapsvorm. 

Dit heeft ze gedaan om een betere toegang tot Europa te bieden voor kmo’s. De Commissie 

wou dit niet radicaal voor iedereen invoeren en door de reacties van bepaalde lidstaten is er 

een optie bijgekomen voor lidstaten waarbij zij het minimumkapitaal mogen verhogen in hun 

lidstaat tot een maximum van 8000 euro. Dit is echter niet bevorderlijk voor de harmonisatie. 

 

79. Voor de implementatie van de SPE koos de Commissie echter voor een 

supranationale vennootschapsvorm. Hier had zij beter gekozen voor een nationale 

vennootschapsvorm die de lidstaten in hun nationale rechtsstelsels invoeren. Door het 

kiezen voor een supranationale vorm komt er naast de SE (en SCE 113 ) nog een 

overkoepelende Europese vennootschapsvorm. De meeste lidstaten zijn echter nog niet 

klaar om al hun bevoegdheden inzake vennootschapsrecht zomaar over te hevelen naar de 

Europese Unie. Een nationale vennootschapsvorm die lidstaten zelf kunnen invoeren en 

aanpassen in hun eigen recht zou beter aansluiten bij de wens van de lidstaten.  

 

                                            
112 http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_nl.htm. 
113  De Societas cooperativa Europaea. Deze vennootschapsvorm wordt niet behandeld in deze 
scriptie aangezien deze niet relevant is voor de SUP. Het is een vorm om samenwerkingsverbanden 
binnen de Europese Unie te vereenvoudigen, en de SCE is geen besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid. 
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Afdeling 5: Actieplan Ondernemerschap 2020 
 

80. Het initiatief tot oprichting van een SPE was dan wel mislukt, het idee had wel een 

gedachtegang omtrent de bevordering van de economie doen ontstaan. Zeker naar 

aanleiding van de economische crisis in 2008 stond de Europese Unie voor een grote 

uitdaging. De Commissie vond dat het tijd was voor echte actie en ondernemers te 

stimuleren om nieuwe ondernemingen op te starten. Daarom kwam ze met het Actieplan 

ondernemerschap 2020. 114 

 

81.  Nieuwe ondernemingen, en dan vooral kmo’s, vormen de belangrijkste bron van 

werkgelegenheid. Ze zorgen jaarlijks voor minstens 4 miljoen nieuwe banen. Het is prioritair 

om voor hen een gunstig ondernemingsklimaat te scheppen zodat zij makkelijker kunnen 

uitbreiden naar het buitenland. Op dit vlak stelt de Commissie zes gebieden voor waar actie 

nodig is: 

 

ü Toegang tot financiering  

Vooral bij de allereerste fasen van een project is toegang tot financiering heel 

belangrijk. Europa zal programma’s financieren om zo een markt van 

microfinanciering te kunnen ontwikkelen in Europa en ook groeimarkten voor kmo’s 

helpen ontwikkelen, waardoor ze direct toegang hebben tot de kapitaalmarkt. 

ü Steun voor ondernemers in de cruciale fasen van de levenscyclus van hun bedrijf en 

van hun groei 

De Commissie wil kmo’s helpen grensoverschrijdende activiteiten te verrichten door 

de hindernissen in de interne markt weg te nemen en zo de regels voor ondernemers 

in alle lidstaten gelijk te maken. 

ü Nieuwe ondernemingskansen creëren in het digitale tijdperk 

In de 21e eeuw moeten bedrijven investeren in digitale technologieën om te kunnen 

concurreren in de huidige economie. Ook Europa moet investeren in de digitale 

wereld, onder andere door netwerkvorming te vereenvoudigen. 

ü Overdracht van ondernemingen 

Het Actieplan focust ook op de soms moeizame overdracht van ondernemingen. 

Vooral de lange tijd die nodig is om alle formaliteiten af te handelen en de 

administratieve en fiscale lasten maken overnames minder aantrekkelijk.  

                                            
114 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de regio's, “Actieplan ondernemerschap 2020: De 
ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen”, Brussel, 9 januari 2013, 3-4. 
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ü Faillissementsprocedures en tweede kansen voor eerlijke ondernemers 

De Commissie wil dat een faillissement gezien wordt als een kans om beter te doen 

en eruit te leren. Ondernemers die na een faillissement opnieuw starten hebben 

immers gemiddeld meer succes dan startende ondernemingen.  

ü Vermindering van de regeldruk 

Als laatste wil het Actieplan ook focussen op duidelijkere en eenvoudigere regels. 

Ondernemers vinden het moeilijk een bedrijf op te richten vanwege de vele en 

ingewikkelde formaliteiten. De zware regelgevingslasten wil ze bovendien 

verminderen met 25%.115 

 

82. Het Actieplan 2020 is de basis voor het meest recente initiatief van de Commissie, de 

Societas Unius Personae. Hiervoor baseerde de Commissie zich vooral op de steun voor 

ondernemers in de cruciale fasen van de levenscyclus van hun bedrijf en hun groei. Dit 

actiepunt wordt aangepakt door het voorstel tot oprichting van een Societas Unius Personae. 

Het voorstel houdt ook rekening met de veranderde digitale wereld en maakt de overdracht 

van ondernemingen eenvoudiger. Bovendien zal blijken dat de Commissie ook getracht heeft 

de regels voor het oprichten van een ondernemingen te vereenvoudigen met de Societas 

Unius Personae. Vier van de zes gebieden uit het actieplan zijn hierdoor al gecoverd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
115 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de regio's, “Actieplan ondernemerschap 2020: De 
ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen”, Brussel, 9 januari 2013, 9. 
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DEEL 2: DE SOCIETAS UNIUS PERSONAE 
 

Hoofdstuk 1. Ontstaan van de SUP 
 

Afdeling 1. Ratio legis 
 

83. Na het mislukken van de Societas Privata Europaea stond de Commissie voor een 

dilemma. Enerzijds hoort het creëren van een gunstige omgeving voor kmo’s tot de doelen 

van de Lissabon-strategie. Een SPE als speciaal vehikel voor kmo’s maakt daar een centraal 

bestanddeel van uit. Anderzijds was het moeilijk om opnieuw tot een akkoord te komen na 

het veto van Duitsland en Zweden.116 De Commissie en de Raad hebben reeds vele stappen 

ondernomen om tot een nieuw, verbeterd alternatief te komen van de SPE. Dit gebeurde 

allemaal met het Actieplan ondernemerschap 2020 in het achterhoofd. Op grond van dit 

Actieplan ging de EU de verbintenis aan een gunstigere economische omgeving te creëren 

voor kmo’s.117 Na vele onderhandelingen kwam de Commissie op 9 april 2014 met een 

voorstel voor een richtlijn inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid. 118 

 

84. Volgens AHERN is de SUP er echter niet alleen gekomen om de SPE te vervangen. 

Het voorstel voor de SUP is uitgebreider dan van de SPE omdat het een aantal problemen 

aankaart betreffende de incorporatieprocedure, de inhoud van bepaalde 

vennootschapsartikels, minimale kapitaalvoorwaarden en schuldeiserbescherming, die niet 

vielen onder de richtlijn van de SPE.119  
 

                                            
116 Zie supra randnr. 72. 
117 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de regio's, “Actieplan ondernemerschap 2020: De 
ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen”, Brussel, 9 januari 2013; zie supra randr. 80 en 
verder. 
118  COM/2014/0212 definitief - 2014/012 (COD), Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid,                     
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014PC0212&from=NL (Hierna 
‘Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid’). 
119 D. AHERN, “The Societas Unius Personae: using the single-member company as a vehicle for EU 
private company law reform, some critical reflections on regulatory approach” in A.J. VIERA, Close 
Corporations in Europe: The Race of Flexibility, 2015, 2. 
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85. Het grootste verschil met de SPE en zijn voorgangers is dat de SUP geen 

supranationale vennootschapsvorm is. Het is niet de bedoeling om een Europese 

vennootschapsvorm te creëren.120 De bedoeling is dat lidstaten in hun nationaal rechtsstelsel 

een nationale vennootschapsvorm voorzien die in alle lidstaten dezelfde regels volgt en een 

naam heeft die gelijk is over de hele Europese Unie, de Societas Unius Personae.121 Zo 

draagt de SUP bij tot de opheffing van de beperkingen op de vrijheid van vestiging 

aangezien met deze nationale vennootschapsvorm ondernemers gemakkelijker in het 

buitenland kunnen investeren.122 

 

86. De doelstelling van het voorstel is om kmo’s beter te beschermen, het is niet de 

bedoeling dat grote vennootschappen met meer dan 100 werknemers hier gebruik van 

maken.123 Dit heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (hierna ‘EESC’) duidelijk 

gemaakt in volgend standpunt: 

 

“Om het mkb 124  in het kader van het richtlijnvoorstel te bevorderen, zou het 

toepassingsgebied van de richtlijn tot het mkb beperkt moeten worden. Een passend 

afbakeningscriterium in dit verband is Richtlijn 2013/34/EU (jaarrekeningrichtlijn), die 

voor alle kapitaalvennootschappen in de Europese Unie geldt. Uitsluitend 

ondernemingen die aan de criteria van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2013/34/EU 

voldoen, moeten een SUP kunnen oprichten. Dit zou betekenen dat een SUP bij het 

bereiken van een bepaalde omvang een andere rechtsvorm moet aannemen.”125 

 

Zij opteren voor een beperking van het toepassingsgebied tot kleine ondernemingen. 

Volgens artikel 3, lid 2, c) van de vermelde Richtlijn 2013/34/EU bestaat het gemiddelde 

                                            
120 B. HANNIGAN, Company Law, Oxford University Press, 2015, 840. 
121 B. HANNIGAN, Company Law, Oxford University Press, 2015, 840. 
122 S. TER BRAKE en T. VAN DUUREN, “The Societas UNIUS Personae: a Welcome European Vehicle”, 
ECL 2015, 270. 
123 D. AHERN, “The Societas Unius Personae: using the single-member company as a vehicle for EU 
private company law reform, some critical reflections on regulatory approach” in A.J. VIERA, Close 
Corporations in Europe: The Race of Flexibility, 2015, 9. 
124 Mkb= midden- en kleinbedrijf, Nederlandse term voor kmo. 
125 Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het ‘Voorstel voor een richtlijn van 
het Europees parlement en de raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid’, art. 3 lid 2 bepaalt:  
“Kleine ondernemingen zijn ondernemingen die op de balansdatum de grensbedragen voor ten minste 
twee van de volgende drie criteria niet overschrijden: 
a) balanstotaal: 4 000 000 EUR; 
b) netto-omzet: 8 000 000 EUR; 
c) gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 50.” 
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personeelsbestand van een kleine onderneming maar uit 50 werknemers. In plaats van te 

focussen op kleine en middelgrote ondernemingen, richt de EESC zich enkel tot kleine 

ondernemingen. De Commissie juridische zaken van het Parlement volgt het EESC hierin en 

verlegt het toepassingsgebied naar micro- en kleine ondernemingen.126 

 

87. De ratio van de beperking van het doelpubliek tot kmo’s ligt volgens de Commissie in 

het volgende. Wanneer kmo’s naar het buitenland gaan, als ze dat al doen, doen ze dat door 

dochterondernemingen op te richten in andere lidstaten. Dit is echter duur, vooral als ze de 

intentie hebben om handel te drijven in meerdere lidstaten, waarbij elk land andere wetten 

toepast voor dochterondernemingen 127  Het voorstel kaart belangrijke problemen aan 

waarmee kmo’s geconfronteerd worden en het zal groepsstructuren vereenvoudigen. Het 

doel is om het eenvoudiger en goedkoper te maken om een onderneming op te richten in de 

EU en om kmo’s aan te sporen dit te doen.  

 

Het voorstel volgt bovendien consequent de onderliggende principes van de Small Business 

Act, die opgericht was om een oplossing te vinden voor de groei van ondernemers in de 

Europese Unie.128  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
126 Zie infra randnr. 142. 
127 B. HANNIGAN, Company Law, Oxford University Press, 2015, 840.  
128 D. AHERN, “The Societas Unius Personae: using the single-member company as a vehicle for EU 
private company law reform, some critical reflections on regulatory approach” in A.J. VIERA, Close 
Corporations in Europe: The Race of Flexibility, 2015, 2. 
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Afdeling 2. Procedure 
 

88. De Raad en het Europees Parlement zullen volgens een gewone 

wetgevingsprocedure beslissen over het voorstel. Het voorstel is namelijk gebaseerd op 

artikel 50 VWEU en lid 1 van dit artikel bepaalt het volgende:  

“Teneinde de vrijheid van vestiging voor een bepaalde werkzaamheid te 

verwezenlijken, beslissen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone 

wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité bij 

wege van richtlijnen.” 

 

De opinie van het Europees Economisch en Sociaal Comité wordt ook betrokken in de 

analyse van de SUP.129  

 

89. De gewone wetgevingsprocedure is de standaardprocedure die van toepassing is bij 

het aannemen van nieuwe richtlijnen, verordeningen en besluiten. Voor 2009 was dit de 

medebeslissingsprocedure maar door het Verdrag van Lissabon is ze gewijzigd in de 

gewone wetgevingsprocedure. De procedure start met een voorstel door de Commissie. 

Vervolgens moeten zowel de Raad als het Parlement akkoord zijn met het voorstel opdat dit 

aanvaard kan worden, het betreft een medebeslissing. De Raad en het Europees Parlement 

kunnen bezwaren indienen tegen dit voorstel of het voorstel aanvaarden. Na de wijziging van 

het voorstel door het Parlement neemt de Raad haar standpunt in. Vervolgens beslist het 

Europees Parlement of het akkoord gaat met het wetsvoorstel, het verwerpt of opnieuw 

wijzigingen aanbrengt. De Raad zal dan beslissen of het voorstel zoals voorgesteld door het 

Parlement wordt goedgekeurd of niet. Zo proberen beide instanties tot een oplossing te 

komen. De procedure wordt hieronder voorgesteld in schemavorm. 

                                            
129 Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het ‘Voorstel voor een richtlijn van 
het Europees parlement en de raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid’, COM(2014) 212 def. 
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Figuur 3: Gewone wetgevingsprocedure (COD), www.europa-nu.nl. 

 

90. Op dit moment zitten we nog steeds aan de eerste stap.130  Het voorstel werd 

ingediend door de Commissie en nu is het afwachten of het Europees Parlement het voorstel 

zal aanvaarden of niet. Ondertussen hebben er al veel onderhandelingen plaatsgevonden 

binnen de Raad en het Parlement. De stappen die de verschillende instanties reeds 

genomen hebben, worden hieronder schematisch voorgesteld en vervolgens apart 

besproken. 

                                            
130 Deze scriptie is geschreven in mei 2016. Tot op dit moment zijn er nog geen officiële standpunten 
ingenomen door de Raad en het Europees Parlement in verband met de aanvaarding van het 
voorstel. 
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1. Voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake besloten 

eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 

 

91. De Europese Commissie publiceerde op 9 april 2014 een voorstel voor een richtlijn 

inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.131 Hiermee 

wou het de Societas Unius Personae introduceren in Europa. Het voorstel was vergezeld 

van twee bijlagen en een werkdocument van de Commissie die een samenvatting van de 

effectbeoordeling bevat. Bijlage 1 bevat een lijst met alle vennootschappen bedoeld in artikel 

1, lid 1, a). De tweede bijlage bevat een concordantietabel tussen de richtlijn van de SUP en 

de richtlijn 2009/102/EG. De richtlijn tot oprichting van de SUP wil namelijk de richtlijn 

betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid vervangen. De 

oude richtlijn is veel enger dan de nieuwe voorgestelde richtlijn aangezien ze enkel de 

mogelijkheid voorziet in alle lidstaten om een vennootschap met één aandeelhouder te 

kunnen oprichten. Voor de inwerkingtreding van deze richtlijn was het nog niet in alle 

lidstaten mogelijk om een eenpersoonsvennootschap op te richten.  

 

2. Rechtsgrond  

 

92. Het voorstel van de Commissie is gebaseerd op artikel 50 VWEU. Na het voorstel 

van de Commissie gaf de Juridische dienst van de Raad (hierna ‘JDR’) haar advies over de 

rechtsgrond van het voorstel voor de SUP.132 Het advies kwam na de vraag van de Groep 

Vennootschapsrecht binnen de Raad aan de JDR om zich hierover uit te spreken. Deze 

                                            
131  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
132  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid – Rechtsgrondslag, 17 oktober 2014; 
Bespreking zie randnummer 103 - 112. 

26/01/2016	  29/05/2015	  21/05/2015	  05/05/2015	  14/11/2014	  17/10/2014	  9/04/2014	  	  
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vraag was ingegeven door de onenigheid tussen de lidstaten omtrent de rechtsgrond. Een 

aantal lidstaten meent immers dat de rechtsgrond artikel 352 VWEU dient te zijn in plaats 

van artikel 50 VWEU. In het niet-bindende document beantwoordt de JDR de vraag en licht 

ze haar visie uiteen.133 
 

3. Compromisvoorstel onder Italiaans voorzitterschap 
 

93. Na de lancering door de Commissie in april 2014 is het voorstel vele malen 

besproken in de specifieke Groep voor het vennootschapsrecht. In afwachting van een 

standpunt van het Parlement heeft de Raad al getracht tot een akkoord te komen. Op 14 

november 2014 diende de Raad, onder het Italiaans voorzitterschap, een eerste 

compromisvoorstel in.134 Dit voorstel werd geschreven in het licht van de bijeenkomsten van 

de Groep Vennootschapsrecht op 1 en 21 oktober 2014. In dit document bracht de Raad 

verschillende wijzigingen aan, met zowel weglatingen als tekstwijzigingen. Het 

compromisvoorstel bereikte echter niet de vereiste meerderheid binnen de Raad. Deze 

beslist immers met gekwalificeerde meerderheid over de compromis, wat inhoudt dat 55% 

van de lidstaten akkoord moeten gaan.135 

 

4. Compromisvoorstel onder Lets voorzitterschap 

 
94. Een jaar na het uitbrengen van het voorstel diende het Letse voorzitterschap van de 

Raad van de Europese Unie op 21 mei 2015 opnieuw een compromisvoorstel in.136 Intussen 

was het voorstel reeds veertien keer besproken in de Raad. Aan dit voorstel ging een 

vergadering vooraf die plaatsvond op 5 mei 2015. Deze vergadering was een voorbereiding 

op de zitting van de Raad Concurrentievermogen die plaatsvond op 28 en 29 mei 2015, 

waarop de lidstaten trachtten tot een akkoord te komen over het voorstel. 

 

                                            
133 Werkdocument over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 6 februari 2015. 
134 Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on single-member private 
limited liability companies, 14 november 2014, Brussel, OR 14648/14. 
135 De Raad van de Europese Unie bestaat namelijk uit ministers en staatssecretarissen van elke 
lidstaat. 
136  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, Brussel, 21 mei 
2015. 
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95. De aanleiding van het nieuwe voorstel was de bezorgdheid van enkele lidstaten over 

bepaalde risico’s die aan het eerste voorstel van de Commissie kunnen kleven. Ze hadden 

onder andere hun twijfels over mogelijke risico’s van witwassen en bedreigingen voor de 

openbare orde wat betreft de online-inschrijving, het minimumkapitaal en de zetel. Deze 

risico’s werden door bijna alle lidstaten bekeken en onderzocht maar niet iedereen kwam tot 

dezelfde conclusie.  

 

96. De Raad stelde naar aanleiding van die bezorgdheden een nieuw voorstel op waarbij 

ze de risico’s die steeds naar boven kwamen tot een minimum heeft herleid. De algemene 

oriëntatie voorziet in vele garanties omtrent de online-inschrijving, ze doet geen afbreuk aan 

de regels ter bestrijding van witwassen, ze laat de vraag over de zetel van de vennootschap 

over aan het nationaal recht van de lidstaten en ze biedt de lidstaten de mogelijkheid om 

uitkeringen te beheersen en ondernemingen te verplichten om wettelijke reserves op te 

bouwen. Op deze manier zijn de risico’s voor een SUP niet groter dan voor andere 

vennootschapsvormen in het nationaal recht.137 Opnieuw steunden niet alle lidstaten het 

compromisvoorstel. Meer bepaald Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Zweden, maar ook België 

gingen niet akkoord met het voorstel.138 

 

5. Akkoord in de Raad 

 

97. Op 29 mei 2015 heeft de Raad uiteindelijk toch een politiek akkoord bereikt voor een 

tekst van de algemene oriëntatie.139 Deze tekst vormt een compromis over het voorstel en 

zal als basis dienen voor verdere onderhandelingen met het Europees Parlement. De 

algemene oriëntatie kan de wetgevingsprocedure versnellen. Het Parlement heeft zo immers 

al een beeld van de mening van de Raad over het voorstel. Ze kan zich op het politiek 

akkoord baseren voor haar eigen standpunt. Het document van de Raad is enkel een 

voorlopig standpunt, ze zal haar definitief standpunt pas innemen als het Parlement haar 

                                            
137  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, Brussel, 21 mei 
2015. 
138 D. REIZNIECE-OZOLA en M. SEILE, Outcome of the 3392nd Council meeting: “Competitiveness 
(Internal Market, Industry, Research and Space)”, Brussel, 28 en 29 mei 2015, 8. 
139 Het politiek akkoord is vastgesteld door de Raad Concurrentievermogen, die deel uitmaakt van de 
Raad van de Europese Unie. Dit op basis van een compromispakket dat voorgelegd is door de Groep 
Vennootschapsrecht aan het Comité van permanente vertegenwoordigers.  
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standpunt heeft bepaald.140 De tekst van de algemene oriëntatie brengt vele wijzigingen aan 

in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. Niettegenstaande het nog geen definitief 

document is, geeft de algemene oriëntatie wel aan op welke vlakken de Raad wijzigingen wil 

aanbrengen aan het voorstel en waar ze akkoord gaat met de Commissie. Het standpunt van 

de Raad wordt daarom artikelsgewijs besproken in de volgende hoofdstukken.  

 

6. Tweede Werkdocument door de Commissie juridische zaken binnen het Europees 

Parlement 

 

98. Voorlopig blijft het wachten op een standpunt vanuit het Europees Parlement. Om dit 

standpunt te kunnen opstellen heeft de Commissie juridische zaken binnen het Europees 

Parlement (JURI) de opdracht gegeven aan rapporteur DE GRANDES PASCUAL om een 

werkdocument op te stellen. De juridische afdeling van het Europees Parlement had al 

eerder een werkdocument uitgebracht in februari 2015 maar dit bood geen oplossing voor de 

opmerkingen die de Commissie juridische zaken had bij het voorstel.141 De rapporteur is 

sindsdien het voorstel blijven bestuderen en heeft raad gevraagd aan verschillende 

instanties. De Commissie interne markt en consumentenbescherming heeft op 29 januari 

2015 een ontwerpadvies overhandigd aan de Commissie juridische zaken.142 Een paar 

maanden later deelde ook de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken haar mening 

mee over de SUP aan de Commissie juridische zaken.143 Op 26 januari 2016 heeft de 

rapporteur een tweede werkdocument uitgebracht.144 Hij ziet potentieel in de SUP als een 

instrument om het gemakkelijker te maken grensoverschrijdende activiteiten te verrichten, 

maar niet op de manier zoals de Commissie het naar voor bracht, noch volgens de 

bepalingen van de algemene oriëntatie. Zoals zal blijken in de bespreking van het voorstel, 
                                            
140  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, Brussel, 21 mei 
2015. 
141 Werkdocument over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 6 februari 2015. 
142 Ontwerpadvies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie 
juridische zaken inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 29 januari 2015. 
143 Advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de Commissie juridische zaken 
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 29 juni 2015. 
144 Wanneer verder in de scriptie verwezen wordt naar het Tweede Werkdocument van de Commissie 
juridische zaken, mag ervan uitgegaan worden dat hiermee het werkdocument wordt bedoeld zoals 
opgesteld door rapporteur Luis DE GRANDES PASCUAL; Commissie Juridische Zaken, “Tweede 
Werkdocument over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid”, 26 januari 2016. 
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heeft de rapporteur zich op bepaalde vlakken wel laten leiden door de mening van de 

algemene oriëntatie. Het Tweede Werkdocument bevat de uitkomst van de opmerkingen van 

de rapporteur bij het voorstel. Het blijft echter een werkdocument en is nog niet het 

definitieve standpunt van het Europees Parlement. 

  

99. Het document omvat praktische oplossingen voor de oprichting van een SUP, 

rekening houdend met de nodige rechtsregels. Daarnaast voorziet de tekst ook in een 

bepaald niveau van harmonisatie om natuurlijke personen en vennootschappen te 

verzekeren dat de richtlijn hun leven eenvoudiger zal maken, dat het rechtskader 

eenvoudiger zal worden en dat de juridische belemmeringen om grensoverschrijdende 

activiteiten uit te oefenen zal wegnemen. Dit document zal opgenomen worden in de 

artikelsgewijze bespreking van de SUP aangezien het opgemaakt werd door de Commissie 

juridische zaken van het Parlement, en ditzelfde Parlement zal oordelen over de aanvaarding 

van het voorstel. Bij het innemen van het standpunt zal het Europees Parlement naar alle 

waarschijnlijkheid rekening houden met dit Tweede Werkdocument, naast het voorstel van 

de Commissie, de algemene oriëntatie van de Raad en de meningen van verschillende 

organisaties binnen de Europese Unie.145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
145 Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 2. 
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Hoofdstuk 2. Algemene principes 
 

100. In dit hoofdstuk worden ter inleiding algemene principes besproken die belangrijk zijn 

om het voorstel ten volle te begrijpen. Vooreerst wordt duidelijk gemaakt wat de doelstelling 

van de richtlijn is (1.). Daarna volgt een uitleg op welke grondslagen de voorgestelde richtlijn 

rust (2.). Vervolgens bespreek ik de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid (3. en 4.). 

Op deze principes is de richtlijn namelijk gebaseerd. Dan vereist ook de keuze van lidstaten 

tussen het exclusief of parallel stelsel een bespreking (5.) en de vraag of er sprake is van 

een minimale of maximale harmonisatie (6.). Ter afsluiting volgt een bespreking van de 

scheidingslijn tussen nationale en supranationale rechtsvormen (7.). 

 

101. Deze scriptie poogt een omvattende analyse voor te stellen van de bestanddelen van 

de SUP. Hierbij worden de elementen van het voorstel en het akkoord beide besproken en 

met elkaar vergeleken.  

 

Afdeling 1. Doelstelling 
 

102. De Commissie wil met het voorstel de grensoverschrijdende handel tussen lidstaten 

bevorderen. Het doel van het voorstel is “een instrument bieden voor kleine en middelgrote 

bedrijven voor hun grensoverschrijdende activiteiten dat eenvoudig, flexibel en in alle 

lidstaten eenvormig is”.146 Door het vereenvoudigen van de oprichting van ondernemingen in 

het buitenland wil de Commissie meer kmo’s aanmoedigen om in het buitenland handel te 

drijven. De groei van het aantal buitenlandse ondernemingen heeft namelijk een positieve 

invloed op de economische groei en werkgelegenheid in Europa. 

 

Afdeling 2. Rechtsgrond 
 

1. Verschillende meningen 
 

103. Het voorstel van de SUP is gebaseerd op artikel 50 VWEU.147 Zoals reeds uitgelegd 

voorziet artikel 50 VWEU in een gewone wetgevingsprocedure.148 Het artikel vormt de 

                                            
146 Toelichting bij het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 9 april 2014, 2. 
147 Art. 50, f) VWEU bepaalt het volgende: 
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rechtsgrond voor de bevoegdheid van de EU om op te treden op het gebied van het 

vennootschapsrecht. De reden waarom de Commissie artikel 50 inroept als rechtsgrond is 

omdat ze in het voorstel geen nieuwe supranationale rechtsvorm voor een 

eenpersoonsvennootschap in het leven roept. Zoals te lezen is in artikel 50, f) voorziet het 

voorstel in een stapsgewijze afschaffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging, 

wat de voorwaarden voor oprichting van dochterondernemingen in een lidstaat betreft. 149  

 

104. Naast de meningen over het al dan niet supranationaal karakter is niet iedereen het 

eens met de rechtsgrond zoals bepaald door de Commissie in het voorstel. Het EESC is de 

mening toegedaan dat de gekozen rechtsgrond niet overtuigend is en er vooral op gericht is 

om de unanimiteitsvereiste in de Raad te omzeilen en zo een mislukking zoals de SPE te 

vermijden.150 Volgens hen is de correcte rechtsgrond dan ook artikel 352 VWEU.151 Art 352 

VWEU stelt dat het voorstel unaniem moet worden aangenomen. Het is de rechtsgrond die 

gebruikt moet worden voor supranationale vennootschappen. 

 

105. De keuze voor artikel 352 VWEU baseren zij op een arrest van het Hof van Justitie 

van 2 mei 2006 betreffende de Europese Coöperatieve Vennootschap.152 Dit is dezelfde 

vereiste die moest bereikt worden bij het aannemen van de verordening betreffende de SPE 

en was de reden waarom de SPE niet werd aangenomen. In tegenstelling tot artikel 352 

VWEU voorziet artikel 50 VWEU immers niet in een vereiste van unanimiteit. Het is 

voldoende dat het voorstel een gekwalificeerde meerderheid behaalt om aangenomen te 

worden. Dit heeft als gevolg dat lidstaten die geen voorstander zijn van de SUP, zo kunnen 

worden overruled.153 

 

                                                                                                                                        
f) door de geleidelijke opheffing der beperkingen van de vrijheid van vestiging in elke in behandeling 
genomen tak van werkzaamheid toe te passen enerzijds op de oprichtingsvoorwaarden op het 
grondgebied van een lidstaat van agentschappen, filialen of dochterondernemingen en anderzijds op 
de toelatingsvoorwaarden voor het personeel van de hoofdvestiging tot de organen van beheer of 
toezicht van deze agentschappen, filialen of dochterondernemingen.” 
148 Zie supra randnr. 88. 
149 Juridische elementen van het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
150 Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het ‘Voorstel voor een richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid’, COM(2014) 212 def., 4.1.1. 
151 Inhoud art. 352 VWEU: zie supra randnr. 48. 
152 Arrest 6 november 2008, Parlement tegen Raad, C-155/07, ECLI:EU:C:2008:605. 
153 H.E. BOSCHMA, “Het plan voor een nieuwe EU-richtlijn voor de eenpersoonsvennootschap”, OR 
2014, 144, 2. 
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106. De Tweede Kamer der Staten-Generaal in Nederland is het ook niet eens met de 

vermelde grondslag van artikel 50 VWEU. Het Kabinet is de mening toegedaan dat het 

voorstel verder gaat dan wat bepaald is in artikel 50, f) VWEU. Het voorstel creëert immers 

een nieuwe rechtsvorm die zowel op de oprichting van dochtermaatschappijen is gericht als 

op de oprichting door natuurlijke personen. Een bijkomend argument is dat het voorstel zich 

zou moeten beperken tot de opheffing van belemmeringen betreffende de oprichting van 

dochtervennootschappen door een moedervennootschap in verschillende lidstaten.154 

 

107. Naar aanleiding van deze controversiële meningen over de rechtsgrond van het 

voorstel heeft de groep vennootschapsrecht aan de Juridische dienst van de Raad gevraagd 

zich uit te spreken over de correctheid van de rechtsgrond.  

 

2. Advies van de Juridische dienst 
 

108. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet de keuze van de 

rechtsgrondslag gebaseerd zijn op objectieve gegevens die vatbaar zijn voor rechterlijke 

toetsing, onder meer het doel en de inhoud van de handeling.155 De rechtsgrond moet 

worden gekozen op basis van het hoofddoel of de voornaamste component. Tenzij er 

verschillende doeleinden tegelijk zijn en die verenigbaar zijn, in welk geval de handeling op 

verschillende rechtsgronden kan gebaseerd worden. 

 

109. Volgens de JDR is artikel 50 VWEU de correcte grond voor de voorgestelde richtlijn. 

Hiervoor haalt ze verscheidene argumenten aan om haar standpunt te onderbouwen. In 

deze synthese worden de meest doorslaggevende elementen besproken. Belangrijk om op 

te merken als eerste argument is dat de richtlijn aansluit bij artikel 50, f) qua doelstelling 

maar ook qua inhoud.156  De redenering dat artikel 50 de correcte rechtsgrond is blijft 

standhouden als het arrest wordt gevolgd en dus artikel 50 enkel te rechtvaardigen is als 

men met de maatregel de wetgevingen aan elkaar wil aanpassen en geen nieuwe Europese 

vennootschapsvormen in het leven te roepen naast nationale rechtsvormen. Het doel van de 

richtlijn is immers om de wetgevingen die van toepassing zijn op 

eenpersoonsvennootschappen aan elkaar aan te passen en dus niet om een nieuwe 

                                            
154  Tweede Kamer der Staten-Generaal, “Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de 
lidstaten van de Europese Unie”, 2014, 22 112, nr. 1856. 
155  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid – Rechtsgrondslag, 17 oktober 2014. 
156 Tekst art. 50 f) VWEU zie voetnoot 148. 
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supranationale eenpersoonsvennootschap in het leven te roepen die zonder enige wijziging 

van het nationaal recht prioritair zou worden geregeld en boven de nationale 

eenpersoonsvennootschappen zou komen te staan. 

 

110. De JDR haalt hier als argument aan dat gekozen werd voor een richtlijn en geen 

verordening. Dit wil immers zeggen dat de SUP een stelsel van nationaal recht wordt, zelfs 

als de regels voor de oprichting van een SUP in een handeling van de EU worden 

vastgelegd. De nationale regels voor de oprichting van eenpersoonsvennootschappen 

worden geharmoniseerd, er wordt zoals eerder gezegd geen supranationale rechtsvorm 

gecreëerd. 

 

111. Ten slotte meent de JDR dat het voorstel de toepassing van de nationale wetgeving 

op eenpersoonsvennootschappen verhindert. Er is dan wel een keuze tussen de creatie van 

een afzonderlijke rechtsvorm die parallel met de andere eenpersoonsvennootschappen in 

het nationaal recht bestaat ofwel een wetgeving die van toepassing is op alle besloten 

eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, maar dit neemt echter niet 

weg dat zij nog altijd hun nationale wetgeving zullen moeten wijzigen om een SUP te kunnen 

inschrijven.157 

 

3. Conclusie 
 

112. Indien de argumenten voor en tegen artikel 50 VWEU als correcte grond naast elkaar 

liggen dan moet besloten worden dat artikel 50 VWEU wel degelijk de correcte rechtsgrond 

is voor het voorstel. Het gegeven dat de Commissie met de SUP een nationale rechtsvorm in 

het leven wil roepen, eerder dan een supranationale rechtsvorm gelijk over alle lidstaten, zal 

hier de beslissende factor zijn om artikel 50 VWEU als grondslag te beschouwen. Het 

argument van de EESC valt hierdoor in het niet en ook de argumentatie van de Nederlandse 

Tweede Kamer van de Staten-Generaal kan niet gevolgd worden. Dit om de reden dat wat 

de Tweede Kamer vindt dat zou moeten, niet gelijk is aan wat de Commissie in gedachten 

had. Met de voorafgaande opvattingen vooropgesteld kan er niet anders dan besloten 

worden tot artikel 50 VWEU als correcte rechtsgrond. 

 

                                            
157  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid – Rechtsgrondslag, 17 oktober 2014. 
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Afdeling 3. Subsidiariteit 
 

113. Het voorstel moet beantwoorden aan de principes van subsidiariteit en 

evenredigheid.158 Het subsidiariteitsprincipe is terug te vinden in artikel 5 van het Verdrag 

van de Europese Unie. Dit artikel zegt dat de Unie slechts optreedt in de gebieden die niet 

onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, indien en voor zover de doelstellingen van het 

overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar 

vanwege de omvang of gevolgen van het optreden beter door de Unie worden bereikt.159 De 

EU mag dus enkel optreden als dat tot betere resultaten kan leiden dan de tussenkomst op 

het niveau van de lidstaten.160 

 

114. Binnen de EU is de vraag om de oprichtingskosten van ondernemingen te verlagen 

nog nooit ter sprake gekomen. Bijgevolg hebben sommige lidstaten dit probleem zelf 

proberen oplossen, maar dit is niet bij iedereen gelukt. Een mogelijke oplossing voor dit 

probleem is de introductie van een nationale vennootschapsvorm die gelijk is voor alle 

lidstaten, en die de lidstaten individueel, in hun eigen rechtssysteem introduceren. Lidstaten 

geven namelijk eerder de voorkeur om hun eigen nationale regels te viseren dan zich te 

focussen op internationale activiteiten. Dit staat beschreven in het voorstel van de 

Commissie, alsook dat in het geval de EU geen maatregelen neemt, er enkel niet-

geharmoniseerde nationale akkoorden zullen overblijven. Als gevolg hiervan zullen kmo’s 

moeilijkheden blijven ondervinden om grensoverschrijdende activiteiten te verrichten. In 

theorie zou het eindresultaat hetzelfde zijn indien alle lidstaten de nodige maatregelen 

nemen om het probleem op te lossen, als door het harmoniseren van regels. In de praktijk is 

dit idee echter niet realiseerbaar. Op basis van deze redenering is de Commissie van 

mening dat deze interferentie door de EU conform is met het principe van subsidiariteit.161 

 

115. Niet iedereen is het echter eens met de mening van de Commissie. De EESC 

argumenteert dat het voorstel indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel. Het voorstel stelt 

immers geen grensoverschrijdende voorwaarden, het is dus ook bedoeld voor nationale 

situaties wanneer iemand een SUP wil oprichten met als doel enkel in de eigen nationale 

                                            
158 Het principe van evenredigheid wordt in afdeling 4 besproken. 
159 Art. 5 van de Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese 
Unie. 
160  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
161 Preambule van het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
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staat actief te zijn. Dit resulteert in een rechtsvorm die concurreert met de huidige nationale 

rechtsvormen.162 Wanneer de SUP wordt gebruikt voor grensoverschrijdende activiteiten is 

EU-optreden nuttig, maar wanneer een ondernemer een SUP opricht voor louter nationale 

doeleinden is een subsidiair optreden niet relevant.163 

 

116. Lidstaten hebben ook het recht om een gemotiveerd advies te sturen over het 

subsidiariteitsbeginsel in een voorstel.164 Het Oostenrijkse parlement heeft van dit recht 

gebruik gemaakt en heeft op 27 juni 2014 een advies inzake subsidiariteit verzonden naar de 

Commissie juridische zaken.165 De Oostenrijkse nationale raad meent dat het voorstel niet 

verenigbaar is met het subsidiariteitsbeginsel. Zij baseert zich hiervoor op de, volgens haar 

onterechte, rechtsgrond van het voorstel. Om haar redenering te onderbouwen, haalt de 

Oostenrijkse raad een arrest aan inzake de Europese coöperatieve vennootschap.166 In dit 

arrest bevestigde het Hof van Justitie dat met de Europese coöperatieve vennootschap, een 

nieuwe rechtsvorm in het leven werd geroepen naast de nationale vennootschapsvormen. 

Het Hof zei hierbij dat enkel artikel 352 VWEU de correcte rechtsgrondslag is voor dergelijke 

nationale rechtsvormen. De Europese coöperatieve vennootschap werd uiteindelijk echter 

geen nationale vennootschapsvorm maar een supranationale rechtsvorm. Het Oostenrijkse 

parlement is van mening dat het voorstel zijn doel voorbij schiet en in feite neerkomt op een 

nieuwe supranationale vennootschapsvorm. Het parlement gaat hier zelfs nog verder in en 

betwijfelt of de Europese Unie überhaupt bevoegd is om de lidstaten voor te schrijven een 

nieuwe vennootschapsvorm in hun nationaal recht in te voeren. Volgens de Oostenrijkse 

nationale raad nodigt de SUP uit tot misbruik en ontduiking van nationale normen. Bovendien 

zou het grensoverschrijdende schijnzelfstandigheid aanmoedigen. Om deze redenen 

beantwoordt het voorstel niet aan het evenredigheidsbeginsel. Er moeten een aantal 

minimumbeschermingsregels worden ingevoegd om het misbruik tegen te gaan. Het advies 

                                            
162 Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het ‘Voorstel voor een richtlijn van 
het Europees parlement en de raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid’, COM(2014) 212 def., 4.1.3. 
163  Tweede Kamer der Staten-Generaal, “Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de 
lidstaten van de Europese Unie”, 2014, 22 112, nr. 1856. 
164 Dit recht hebben zij op grond van artikel 6 van protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon over de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Het advies dient binnen een termijn 
van acht weken na de toezending van een onderwerp van een wetgevingshandeling verstuurd te 
worden. 
165 Gemotiveerd advies van de Oostenrijkse Nationale Raad inzake het voorstel voor een richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid, 27 juni 2014. 
166 Dit is hetzelfde arrest dat het EESC aanhaalt om aan te tonen dat art. 352 VWEU de correcte 
grondslag is, zie supra randnr. 105. 
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besluit met de redenering dat het doel van de SUP ook kan bereikt worden door middel van 

nationale regelgeving. Er hoeft geen Europese regelgeving aan te pas te komen.167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
167 Gemotiveerd advies van de Oostenrijkse Nationale Raad inzake het voorstel voor een richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid, 27 juni 2014. 
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Afdeling 4. Evenredigheid 
 

117. Naast het subsidiariteitsbeginsel moet het voorstel ook beantwoorden aan het 

beginsel van evenredigheid. Dit houdt volgens het voorstel in dat het optreden passend moet 

zijn om de doelstellingen van het nagestreefde beleid te bereiken en het moet beperkt 

worden tot wat nodig is om dat te bereiken. De Commissie acht het passend om de 

voorwaarden voor oprichting en werking van de SUP te harmoniseren om zo meer kmo’s te 

bereiken. Het zou de oprichting van ondernemingen moeten vereenvoudigen en leiden tot 

meer ondernemingen in de EU. Hierbij gaat het niet verder dan wat noodzakelijk is. Ook 

wordt door de richtlijn gewaarborgd dat het voorstel qua vorm en inhoud niet verder gaat dan 

wat nodig en evenredig is om het doel van de regelgeving te verwezenlijken.168  

 

118. Aan de voorwaarde van evenredigheid werd voldaan aangezien de Commissie niet 

alle aspecten van de richtlijn harmoniseert maar enkel de belangrijkste zoals de oprichting en 

werking van de SUP. De Commissie gaat hierin niet verder dan wat nodig is om haar doel te 

bereiken, namelijk de mogelijkheid voor kmo’s om grensoverschrijdende activiteiten uit te 

oefenen, vereenvoudigen. Bovendien haalt de Commissie in de preambule van het voorstel 

aan dat de richtlijn zal garanderen dat de strekking en de samenstelling van de maatregel 

proportioneel zullen zijn en niet overstijgen wat nodig is om het wettelijk doel te bereiken.169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
168  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
169  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
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Afdeling 5. Scheidingslijn tussen nationale en supranationale 
vennootschapsvormen 
 

119. Het idee van de SUP roept de vraag op naar de scheidingslijn tussen nationale en 

Europese vennootschapsvormen. Het is al gebleken in deze scriptie dat de SUP een 

nationale vennootschapsvorm doet ontstaan. 170  In de praktijk zijn de meeste 

vennootschapsvormen echter niet zuiver nationaal of supranationaal. Europese vormen 

worden aangevuld door nationale reglementering en omgekeerd heeft het Europees recht 

een grote invloed op het nationaal recht. 

 

120. JUNG meent dat de scheidingslijn tussen nationale en supranationale rechtsvormen 

vervaagt en dat de Commissie met de SUP een “hybride” rechtsvorm in het leven wou 

roepen, een vorm tussen nationaal en supranationaal recht. Naar aanleiding van de 

algemene oriëntatie heeft zij echter haar mening herzien en meent ze dat de enige wijze 

waarop de SUP kan gekwalificeerd worden een nationale rechtsvorm is, en geen hybride 

vorm.171  

 

121. De bedoeling van de Commissie is dus een nationale rechtsvorm in het leven te 

roepen waardoor er 28 verschillende SUP’s zullen bestaan, volgens de verschillende 

nationale rechtsstelsels van de lidstaten. De EESC gaat niet akkoord met de zienswijze dat 

de SUP geen supranationale rechtsvorm zal zijn. Volgens hen moet de SUP wel als een 

supranationale rechtsvorm beschouwd worden, omdat de SUP een uniforme Europese naam 

krijgt en omdat alle belangrijke elementen (oprichting, minimumkapitaal, plaats van 

registratie, statuten) dwingend zijn voorgeschreven door het supranationaal recht. De regels 

van de SUP zijn in feite gelijk aan de regels voor de SPE, wat wel een supranationale 

rechtsvorm is.172 

 

 

 

 

 

                                            
170 Zie supra p. Nr.  
171 S. JUNG, Societas Unius Personae (SUP), the new corporate element in company groups, EBLR 
2015, 652. 
172 Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het ‘Voorstel voor een richtlijn van 
het Europees parlement en de raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid’, COM(2014) 212 def., 4.1.1. 
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Hoofdstuk 3. Structuur van de richtlijn 
 

122. De Europese Commissie heeft beslist om geen volledig nieuwe richtlijn op te stellen 

voor de SUP. In plaats daarvan heeft ze de bestaande vennootschapsrichtlijn 2009/102/EC 

uitgebreid.173 De nieuwe richtlijn is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel, de algemene 

bepalingen, omvat de oude richtlijn. Het voorstel maakt duidelijk dat deze regels niet alleen 

van toepassing zijn op de SUP, maar ook op de vennootschappen in Annex 1.  

 

123. De richtlijn inzake eenpersoonsvennootschappen verschilt op meerdere vlakken van 

het voorstel tot oprichting van de SUP.  

ü Ten eerste zijn alle lidstaten verplicht volgens het voorstel in een 

eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid te voorzien. Hetzelfde is ook 

te vinden in de bestaande richtlijn maar hier kunnen lidstaten van die verplichting 

afwijken en voorzien in een eenpersoonsonderneming. Dit was onder andere het geval 

voor Portugal, waar het nationale recht niet voorzag in de mogelijkheid om een 

eenpersoonsvennootschap op te richten. Dit is inmiddels opgelost en nu kent Portugel 

een Sociedade Unipessoal por Quotas. De reden waarom deze mogelijkheid tot afwijken 

niet is voorzien in het SUP-voorstel, is te vinden in vaststaande rechtspraak van het Hof 

van Justitie op het vlak van vrijheid van vestiging. Stel dat een land geen 

eenpersoonsvennootschappen toestaat en iemand wil toch een 

eenpersoonsvennootschap oprichten. Wanneer die persoon dat doet volgens de 

wetgeving van een andere lidstaat waar het wel toegestaan is om een 

eenpersoonsvennootschap op te richten, dan moet de oorspronkelijke lidstaat de geldig 

opgerichte vennootschap aanvaarden. Op grond van deze rechtspraak is het logisch dat 

de Commissie niet heeft voorzien in deze beperkingsmogelijkheid, oprichters kunnen 

toch een vennootschap oprichten naar het recht van een andere lidstaat op grond van de 

rechtspraak van het Hof.174 

ü De bestaande richtlijn verschilt nog op een ander vlak van het voorstel. In de richtlijn 

staat namelijk dat lidstaten beperkingen mogen stellen aan het oprichten van een 

eenpersoonsvennootschap. Dit is toegestaan in het geval een rechtspersoon enige 

aandeelhouder is van een besloten vennootschap, of als een natuurlijk persoon enige 

                                            
173 Richtlijn 2009/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake het 
vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Voor 
de EER relevante tekst); zie supra randnr. 91. 
174 H.E. BOSCHMA, “Het plan voor een nieuwe EU-richtlijn voor de eenpersoonsvennootschap”, OR 
2014, 144, 5. 
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aandeelhouder is van meerdere besloten vennootschappen. In het voorstel wordt van 

deze bepalingen geen melding gemaakt. De vraag is dan ook of dit betekent dat de 

lidstaten deze bepalingen moeten schrappen. Om op deze een vraag antwoord te 

kunnen geven is het belangrijk te kijken naar de intentie van de Commissie. Deze heeft 

aangegeven dat ze de inhoud van de oude richtlijn niet wil wijzigen. Naar mijn mening 

mogen de lidstaten deze beperkingen houden voor eenpersoonsvennootschappen, maar 

voor de oprichting van een SUP niet. Het voorstel geeft immers duidelijk aan dat een 

SUP enige aandeelhouder moet kunnen zijn van andere vennootschappen. Lidstaten 

moeten ook toestaan dat een rechtspersoon enige aandeelhouder is van een SUP.175 

 

124. Het tweede deel van de richtlijn is uitsluitend van toepassing op de SUP, niet op de 

vennootschappen uit de lijst in Bijlage 1. Dit is duidelijk door de titel van het deel, Societas 

Unius Personae. Bovendien legt de algemene oriëntatie dit nog eens expliciet uit in artikel 6. 

Deel 2 van de richtlijn wordt in Hoofdstuk 4, 2. gedetailleerd besproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
175 H.E. BOSCHMA, “Het plan voor een nieuwe EU-richtlijn voor de eenpersoonsvennootschap”, OR 
2014, 144, 6. 
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Hoofdstuk 4. Inhoud van het voorstel 
 

125. Het voorstel valt uiteen in twee onderdelen. Eerst worden de algemene bepalingen 

besproken (1.) en vervolgens wordt dieper ingegaan op de specifieke bepalingen van de 

SUP (2.), zoals gestructureerd in het voorstel van de Commissie en aangevuld met de 

opmerkingen uit de algemene oriëntatie.  

 

Afdeling 1. Algemene bepalingen 
 

1. Toepassingsgebied  

 
126. Het voorstel maakt de coördinatiemaatregelen in de richtlijn zowel van toepassing op 

de SUP als op alle soorten bedrijven vermeld in bijlage 1. Het akkoord in de Raad van 29 

mei 2015 heeft hierin een beperking aangebracht. Door dit artikel is niet de gehele richtlijn 

van toepassing op alle vennootschappen in bijlage 1, maar enkel deel 1 van het voorstel. Dit 

deel omvat alleen de eerste vijf artikelen, over het toepassingsgebied, de begripsbepalingen 

en de overeenkomsten tussen de enige vennoot en de vennootschap. Het 

toepassingsgebied is dus vernauwd, waardoor de algemene bepalingen van het voorstel van 

toepassing zijn op alle besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, maar het 

tweede deel is nu uitsluitend toepasselijk voor de SUP.176 

 

127. Aangezien de ratio achter het voorstel is dat kmo’s grensoverschrijdende activiteiten 

kunnen uitoefenen, had de Commissie in haar voorstel beter het toepassingsgebied beperkt 

tot kmo’s in plaats van alle besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Het 

initiatief tot oprichting van een SUP is er niet gekomen zodat multinationals volop 

dochterondernemingen kunnen opstarten met honderden werknemers. Deze mening wordt 

ook ondersteunt door het EESC. Zij voeren het toepassingsgebied van de 

jaarrekeningsrichtlijn aan als een meer passend afbakeningscriterium. Enkel ondernemingen 

die aan de voorwaarden uit voormelde richtlijn voldoen, moeten volgens het EESC een SUP 

                                            
176 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, 
Brussel, 29 mei 2015. 
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kunnen oprichten.177 Een nadeel aan deze argumentering is dat de SUP bij het bereiken van 

een bepaalde omvang een andere rechtsvorm zou moeten aannemen. 

 

128. Het is evident dat de Commissie de lijst in bijlage 1 kan aanpassen in het geval een 

lidstaat een wijziging aanbrengt in de soorten besloten vennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid.178  

 

129. In artikel 1, lid 3 van het voorstel voegt de Commissie er nog een situatie aan toe.179 

In het geval dat een lidstaat toestaat dat naamloze vennootschappen (die dus niet thuishoren 

onder artikel 1, lid 1) worden opgericht of omgezet in een besloten 

eenpersoonsvennootschap, dan zijn de regels van deel 1 ook op die vennootschappen van 

toepassing. Deze regel heeft de Raad behouden in de algemene oriëntatie maar wordt 

anders verwoord. De inhoud blijft weliswaar nog altijd dezelfde. Een bijkomende bepaling is 

3a, ingevoerd door het tweede werkdocument van het Parlement. De rapporteur wenst aan 

het voorstel toe te voegen dat de richtlijn de bepalingen van nationaal recht en Unierecht 

onverlet laat met betrekking tot bepalingen die buiten zijn toepassingsgebied vallen. Het gaat 

om zaken zoals arbeidsrecht, werknemersparticipatie, het recht op informatie, belastingen en 

boekhouden.180 

 

2. Begripsbepalingen 

 
130. De Commissie had in artikel 2 van het voorstel een definitie opgenomen van 5 

begrippen. Het betrof een omschrijving van de begrippen eenpersoonsvennootschap, 

omzetting, uitkering, statuten en directeur. 181  De begripsbepalingen werden door de 

algemene oriëntatie verwijderd. De Raad was van mening dat de definities beter pasten bij 

de relevante artikels in het tweede deel van de richtlijn. Indien we echter gaan kijken naar het 

                                            
177 Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het ‘Voorstel voor een richtlijn van 
het Europees parlement en de raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid’, COM(2014) 212 def., 4.1.1. 
178 Art. 1, lid 2 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
179 Art. 1, lid 3 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
180 Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 9. 
181 Art. 2 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
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tweede deel van de algemene oriëntatie, is er nergens een definitie te bespeuren. De 

conclusie hiervan is dat de definities dus eerder verwijderd zijn dan verplaatst. 182  De 

Commissie juridische zaken van het Parlement heeft de definities echter behouden.183 

 

3. Openbaarmaking 

 

3.1 Register 

 
131. In het geval een onderneming een eenpersoonsvennootschap wordt doordat alle 

aandelen in de handen van één persoon komen, wordt dit opgetekend in het dossier of in het 

register of in een register dat wordt bijgehouden door de vennootschap en openbaar 

toegankelijk is.184 De Raad heeft in de algemene oriëntatie het begrip “register” verduidelijkt. 

Met register doelt het artikel op het centraal register, het handelsregister of het 

vennootschapsregister zoals bedoeld in artikel 3, leden 1 en 3, van Richtlijn 2009/101/EG.185 

De rapporteur binnen het Parlement vond deze verduidelijking niet nodig en blijft bij de 

oorspronkelijke beschrijving door de Commissie. 

 

3.2 European Business Register (EBR) 

 

132. In het kader van het register behoeft de ontwikkeling van het European Business 

Register (hierna ‘EBR’) een bespreking. Sinds 1992 bestaat een European Business 

Register waarin ondernemingsregisters uit verschillende landen vrijwillig samenwerken om 

informatie ter beschikking te stellen voor iedereen, zowel natuurlijke personen, 

vennootschappen die willen fuseren als publieke personen. De gebruiker abonneert zich via 

het nationale ondernemingsregister op het EBR en kan zo ondernemingen zoeken die lid zijn 

van het EBR. Vervolgens maakt het systeem een koppeling met het nationale 

                                            
182 S. JUNG, “Societas Unius Personae (SUP), the new corporate element in company groups”, EBLR 
2015, 648. 
183 Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 9. 
184 Het register moet geïnterpreteerd worden zoals bedoeld in artikel 3, leden 1 en 3 van Richtlijn 
2009/101/EG. 
185 Art. 3 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, 
Brussel, 29 mei 2015. 
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ondernemingsregister van de lidstaat waar de gezochte persoon of onderneming gevestigd 

is. De gebruiker krijgt zo informatie over ondernemingen, maar die verschilt van lidstaat tot 

lidstaat. De openbaarmakingsregels van het land waarin gezocht wordt bepalen namelijk de 

informatie die ter beschikking wordt gesteld. 186  Het systeem heeft echter hoge 

lidmaatschapskosten en niet alle lidstaten van de EU nemen deel aan dit initiatief. Bovendien 

maken ook niet veel inwoners gebruik van het systeem.187  

 

3.3 Business Registers Interconnection System (BRIS)  

 

133. Om een beter systeem te ontwikkelen in de gehele EU werd de richtlijn 2012/12/EU 

ingevoerd. Op grond van deze richtlijn zal een Business Registers Interconnection System 

(hierna ‘BRIS’) worden opgezet. Dit initiatief verbindt alle lidstaten van de EU in het 

toepassen van dit systeem en zal het EBR vervangen. Op dit moment hebben alle 27 

lidstaten ondernemingsregisters. Sommige zijn nationaal georganiseerd, andere regionaal of 

lokaal. De inhoud, waarde en diensten die deze registers aanbieden verschillen van lidstaat 

tot lidstaat. Ze zijn allemaal opgericht voor hetzelfde doel, het onderzoeken en opslaan van 

informatie over ondernemingen en de informatie toegankelijk maken voor het publiek.188 Al 

deze registers zijn momenteel slechts nationaal toegankelijk, maar door het BRIS zullen 

lidstaten samenwerken en zal informatie over de grenzen heen beschikbaar zijn. 

 
134. Iedereen die dit wenst in de EU zal informatie kunnen opvragen over bedrijven die 

geregistreerd zijn in de Europese Unie. Hiernaast zal het BRIS voorzien in een elektronische 

communicatie tussen alle Europese ondernemingsregisters. Alle informatie in verband met 

grensoverschrijdende fusies en buitenlandse bijkantoren zal ter beschikking staan van de 

leden van de EU.189 

 

135. De inwerkingtreding van het BRIS is gepland voor 8 juni 2017. De invoering van dit 

systeem maakt de implementatie van de SUP een stuk eenvoudiger. Alle documenten die in 

                                            
186 E. GEPKEN-JAGER, “Koppeling van nationale handelsregisters en de introductie van een Europees 
paspoort voor rechtspersonen”, WPNR 2014, 670. 
187 Slechts 18 landen zijn lid van het EBR: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Slovenië, Spanje, 
Zweden, Verenigd Koninkrijk) en zes andere Europese jurisdicties (Guernsey, Jersey, voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië, Noorwegen, Servië, Oekraïne). https://e-
justice.europa.eu/content_business_registers_at_european_level-105-en.do; www.EBR.com. 
188 I. WUISMAN, “The Societas Unius Personae (SUP)”, ECL 2015, 38. 
189 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-115_en.htm?locale=en. 
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het register zijn ingeschreven zullen nu toegankelijk zijn doorheen de hele Europese Unie. 

Het systeem dat voorziet in een koppeling van de ondernemingsregisters moet dan niet meer 

speciaal ingevoerd worden voor de SUP en het register kan dus geen belemmering vormen 

voor de invoering van de richtlijn. 

 

4. Algemene vergadering en besluiten van de enige vennoot 

 
136. “De enige vennoot oefent de aan de algemene vergadering toegekende 

bevoegdheden uit. De door de enige vennoot als algemene vergadering als bedoeld in lid 1 

genomen besluiten worden schriftelijk vastgelegd.”190 Dit is wat onder artikel 4 stond in het 

voorstel van de Commissie. Het artikel had toen nog de titel “Algemene vergadering”. Het 

akkoord binnen de Raad heeft lid 2 van dit artikel helemaal gewijzigd. Binnen de Raad is 

overeengekomen dat de besluiten in een proces-verbaal worden opgenomen of op schrift 

gesteld en ten minste vijf jaar bewaard. De vereiste van schriftelijke vaststelling van de 

besluiten is echter weggevallen. Lidstaten kunnen nu bepalen dat het voldoende is dat de 

vennootschap de besluiten elektronisch bewaart, in een beveiligd en toegankelijk formaat dat 

de integriteit van de besluiten waarborgt. De lidstaten kunnen de vereiste dus minder streng 

maken of juist strenger door te eisen dat de besluiten langer dan vijf jaar worden bewaard. In 

de compromis krijgen de lidstaten dus meer vrijheid dan in het voorstel over hoe ze de 

schriftelijke vereiste invullen. Ook in het Tweede Werkdocument heeft de Juridische Dienst 

van het Parlement de visie van de Raad gevolgd.191 

 

5. Overeenkomsten tussen de enige vennoot en de vennootschap 

 
137. Over de overeenkomsten tussen de enige vennoot en de vennootschap zijn de 

Commissie, de Raad en de Juridische Dienst van het Parlement het eens; deze dienen 

schriftelijk te worden vastgelegd. Het voorstel voorziet wel een uitzondering voor 

overeenkomsten die onder marktvoorwaarden werden afgesloten in het kader van de 

normale bedrijfsvoering en die niet schadelijk zijn voor de eenpersoonsvennootschap.192 

                                            
190 Art. 4 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
191 Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 10. 
192 Art. 5 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid; Art. 5 Resultaat besprekingen: 
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138. Ook dit artikel is anders ingevuld in de algemene oriëntatie. Net zoals bij de besluiten 

van de enige vennoot, dienen de overeenkomsten tussen de enige vennoot en de 

vennootschap in een proces-verbaal te worden opgenomen of op schrift gesteld en dienen 

deze ten minste vijf jaar te worden bewaard. Lidstaten kunnen in een minder strenge of 

strengere vereiste voorzien door voldoening te nemen met de elektronische bewaring of 

anderzijds te bepalen dat de vennootschap de besluiten langer dient te bewaren dan vijf jaar. 

De uitzondering voor overeenkomsten tegen marktvoorwaarden is bewaard gebleven maar 

werd herschreven in de algemene oriëntatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, Brussel, 29 mei 
2015. 
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Afdeling 2. Societas Unius Personae 
 

139. In dit tweede deel van het voorstel wordt de SUP specifiek besproken. Deze regels 

zijn enkel van toepassing op de SUP, niet op de vennootschappen opgelijst in bijlage 1.193 

De analyse volgt de structuur van het voorstel, met eerst een bespreking van de rechtsvorm 

(2.1), gevolgd door de oprichting (2.2), de statuten (2.3), de inschrijving (2.4) en een 

bespreking van de aandeelhouder- en aandelenstructuur (2.5). Dan volgt een uiteenzetting 

van het aandelenkapitaal (2.6) en afsluitend nog een woord over de organisatie (2.7). 

 

1. Rechtsvorm en algemene beginselen 

 

1.1 Rechtsvorm 

 

140. De behandeling van de SUP begint met een omschrijving van de rechtsvorm. Een 

SUP is een besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Als een 

vennootschap voldoet aan deze definitie kan deze zich laten inschrijven volgens de 

bepalingen in het voorstel. Lid 2 van dit artikel bepaalt dat een lidstaat niet mag verhinderen 

dat een SUP een enige aandeelhouder is in een andere onderneming. De Raad heeft deze 

zin in de algemene oriëntatie lichtjes aangepast. Ze veranderde “andere ondernemingen” 

naar “andere vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid”. De algemene oriëntatie 

voegt er echter aan toe dat lidstaten regels kunnen vaststellen volgens welke een SUP geen 

enige vennoot in andere vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid mag zijn, als dit 

zou leiden tot kruislingse of circulaire participatie.194 Hieruit volgt dat deze regels garanderen 

dat de SUP gebruikt kan worden als een vennootschapsrechtelijk element in groepen van 

ondernemingen.195 Op dit vlak strookt de visie van het werkdocument van de Commissie 

juridische zaken van het Parlement met deze van de algemene oriëntatie.196 

                                            
193 S. JUNG, “Societas Unius Personae (SUP), the new corporate element in company groups”, EBLR 
2015, 648. 
194 Art. 6, lid 2 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid; Art 6, lid 2 Resultaat besprekingen: 
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, Brussel, 29 mei 
2015. 
195 S. JUNG, “Societas Unius Personae (SUP), the new corporate element in company groups”, EBLR 
2015, 661. 
196 Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 11. 
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1.2 Algemene beginselen 

 

141. De SUP heeft een volledige rechtspersoonlijkheid. Het is een vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid, wat inhoudt dat de enige vennoot niet aansprakelijk is voor 

bedragen die het ingeschreven aandelenkapitaal overschrijden.197 

 

142. Het voorstel voegt als algemeen beginsel toe dat de enige aandeelhouder niet 

aansprakelijk zal zijn voor bedragen die het ingeschreven kapitaal te boven gaan. De Raad 

heeft deze zin gewijzigd door gewoon te vermelden dat de SUP een vorm van 

eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid is. Dit houdt hetzelfde in, uit de 

aard van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgt het feit dat de 

aandeelhouder ervan slechts aansprakelijk is voor het ingebrachte kapitaal. De rapporteur 

van de Commissie juridische zaken van het Parlement vond dit nog niet voldoende en 

maakte er volgende zin van: “De lidstaten bepalen dat de SUP een vorm van 

eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid is die enkel van toepassing is op 

micro- en kleine ondernemingen in overeenstemming met artikel 3, lid 1 en 2 van de Richtlijn 

2013/34/EU”.198 Hiermee wou de rapporteur duidelijk maken dat de SUP enkel en alleen 

gecreëerd is voor kleine ondernemingen. Dit is echter niet wat de Commissie had voorzien in 

het voorstel. In het werkdocument van de Commissie verklaart deze duidelijk waarom het 

toepassingsgebied niet beperkt is tot grote ondernemingen. Dergelijke regelingen zouden 

volgens haar het toepassingsgebied onnodig verkleinen en zijn ook praktisch niet 

uitvoerbaar. Wel moeten de regels gericht zijn op kleine en middelgrote ondernemingen, 

maar zij mogen niet uitsluiten dat grote ondernemingen hier ook gebruik van kunnen 

maken.199 

 

143. De naam van een Societas Unius Personae moet gevolgd worden door de afkorting 

‘SUP’, zoals bepaald in artikel 7, lid 3. Het is de bedoeling dat deze uniforme naam zal 

bijdragen tot een gemeenschappelijke identiteit. Op dit moment heerst er immers vaak 

wantrouwen tegenover nationale vennootschapsvormen in andere lidstaten door het gebrek 

                                            
197 Art. 7, lid 1 en 2 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
198 Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 11. 
199 Werkdocument van de diensten van de Commissie: Samenvatting van de effectbeoordeling bij 
voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, SDW 10 april 2014, 3. 
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aan kennis van het buitenlandse vennootschapsrecht.200 De gemeenschappelijke afkorting 

kan een Europees label zijn in de zin van een “paspoort” voor de oprichting en het 

functioneren van een SUP in de verschillende lidstaten.201 Niet alle lidstaten in de Raad 

gingen echter akkoord met dit idee. Sommige meenden dat de SUP nog altijd een 

vennootschap zal zijn die geregeld wordt in nationaal recht en dus niet zal bijdragen aan een 

gemeenschappelijke identiteit aangezien het afhankelijk is van lidstaat tot lidstaat. Het 

gebrek aan informatie omtrent de toe te passen wet is een veelbesproken onderwerp in de 

academische literatuur.202  

 

144. De algemene beginselen bevatten ook de regeling omtrent het recht waaraan de SUP 

onderworpen is. Aangezien de Commissie gekozen heeft voor een richtlijn moet deze 

omgezet worden in het nationaal recht. De omgezette richtlijn in het nationaal recht zal 

bijgevolg de status van de SUP bepalen. Volgens het voorstel is het toepasselijk recht voor 

de SUP en haar statuten het nationale recht van de lidstaat waar de SUP is ingeschreven. 

Nu heeft de Commissie echter niet bepaald wat er gebeurt met zaken die niet geregeld zijn 

in het omgezette recht. Dit zou betekenen dat lidstaten zelf vrij zijn om te beslissen hoe zij dit 

invullen.203 Door het compromis in de Raad is dit probleem opgelost. De algemene oriëntatie 

heeft namelijk het toepassingsgebied van artikel 7, lid 4 uitgebreid. Wanneer er zich een 

lacune voordoet in de richtlijn zal het nationale recht van toepassing zijn van de lidstaat waar 

de SUP is ingeschreven. Dit is dus alleen voor de aangelegenheden die niet in de richtlijn 

worden geregeld. Voor aangelegenheden die wel in de richtlijn worden geregeld zal het 

gewone recht van de lidstaat waar de SUP is ingeschreven van toepassing zijn. De lidstaten 

worden bijgevolg beperkt in welk recht ze toepassen. 

 

Het artikel voegt hier in de algemene oriëntatie nog een aantal voorbeelden toe van 

aangelegenheden die buiten de toepassing van de richtlijn vallen: 

 

                                            
200 C. TEICHMANN en A. FRÖHLICH, “How to make a molehill out of a mountain: the Single-Member 
Company (SUP) Proposal after Negotiations in the Council” in J.A. VIERA GONZÁLEZ, The Societas 
Unius Personae, Thomson-Aranzadi, Madrid, 2016, 5-6. 
201 C. TEICHMANN en A. FRÖHLICH, “How to make a molehill out of a mountain: the Single-Member 
Company (SUP) Proposal after Negotiations in the Council” in J.A. VIERA GONZÁLEZ, The Societas 
Unius Personae, Thomson-Aranzadi, Madrid, 2016, 6. 
202 C. TEICHMANN en A. FRÖHLICH, “How to make a molehill out of a mountain: the Single-Member 
Company (SUP) Proposal after Negotiations in the Council” in J.A. VIERA GONZÁLEZ, The Societas 
Unius Personae, Thomson-Aranzadi, Madrid, 2016, 7. 
203 S. JUNG, “Societas Unius Personae (SUP), the new corporate element in company groups”, EBLR 
2015, 659. 
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“Deze richtlijn laat de nationale wetgeving onverlet met betrekking tot 

aangelegenheden die buiten het toepassingsgebied ervan vallen, zoals 

aangelegenheden in verband met 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. Ze laat eveneens de toepassing onverlet 

van de 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.”204 

 

145. De rapporteur van het Europees Parlement meent dat er nog een bijkomend artikel 

over de algemene beginselen moet worden toegevoegd aan de richtlijn. Het betreft een 

artikel omtrent de omzetting van een SUP in een andere vennootschapsvorm. Dit artikel 

staat ook in het voorstel maar op een andere plaats, bij het hoofdstuk van de organisatie. De 

rapporteur is van mening dat het artikel beter past bij de algemene beginselen.205 

 

2. Oprichting 

 

146. De bepalingen omtrent de oprichting worden bepaald in artikel 8 tot en met 14 van 

het voorstel. Hoofdstuk 2 geeft meer in detail de wijzen weer hoe een SUP kan worden 

opgericht. De bepalingen omtrent de statuten en inschrijving bevinden zich in aparte 

hoofdstukken (3. en 4.).  

 

147. De SUP kan door een natuurlijk persoon worden opgericht of door een rechtspersoon 

(2.1). Ze kan ook ontstaan door omzetting van een bestaande vennootschap (2.2). Er 

worden geen andere oprichtingsmogelijkheden voorzien in het voorstel. Binnen dit hoofdstuk 

heeft de Commissie ook een artikel ingevoerd over de zetel (2.3). 

 

 

                                            
204 Art. 7, lid 4 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene 
oriëntatie, Brussel, 29 mei 2015. 
205 Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 12. 
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2.1 Oprichting door een natuurlijk persoon of rechtspersoon 

 

148. Lidstaten moeten zowel natuurlijke personen als rechtspersonen toelaten een SUP 

op te richten. De algemene oriëntatie voegt hier aan toe dat de SUP ook kan opgericht 

worden door een entiteit die geen rechtspersoonlijkheid bezit, als dit is toegestaan op grond 

van het nationale recht van de lidstaat.206 Dit zal gebeuren door middel van een bijzondere 

wet.  

 

149. JUNG leidt hieruit af dat de lidstaten niet de intentie hadden af te wijken van het 

voorstel van de Commissie en dat de algemene oriëntatie ook afziet van de mogelijkheid om 

in bijkomende oprichtingsmogelijkheden te voorzien. Als dit de richting is die de Raad ook wil 

uitgaan dan is het wenselijk dat zij dit vermelden of invoeren in de richtlijn. Naar mijn mening 

moet de tekst echter letterlijk worden gelezen en daarin staat duidelijk dat ook entiteiten 

zonder rechtspersoonlijkheid een SUP kunnen oprichten als dit is toegestaan door de 

desbetreffende lidstaat. Hieruit blijkt duidelijk een bijkomende oprichtingsmogelijkheid. 

 

150. De rapporteur van het Parlement voorziet de uitbreiding naar entiteiten zonder 

rechtspersoonlijkheid niet. Meer nog, hij wenst het toepassingsgebied van rechtspersoon in 

te perken door de volgende bepaling in te voegen: 

 

“If an SUP is incorporated by a legal person, the founding member may be only: 

a) A microenterprise within the meaning of Article 3 (1) of Directive 2013/34/EU or 

b) A small enterprise within the meaning of Article 3 (2) of Directive 2013/34/EU.”207 

 

Onder rechtspersonen verstaat DE GRANDES PASCUAL dus uitsluitend micro- en kleine 

ondernemingen in de zin van de richtlijn 2013/34/EU.208 Enkel kleine ondernemingen mogen 

                                            
206 Art. 8 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, 
Brussel, 29 mei 2015. 
207 Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 12. 
208 Onder micro-ondernemingen en kleine ondernemingen verstaat de richtlijn het volgende:  

“1. Wanneer zij gebruik maken van één of meer van de keuzemogelijkheden in artikel 36, omschrijven 
de lidstaten micro-ondernemingen als ondernemingen die op de balansdatum de grensbedragen voor 
ten minste twee van de drie volgende criteria niet overschrijden: 

a) balanstotaal: 350 000 EUR; 

b) netto-omzet: 700 000 EUR; 
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volgens hem in staat zijn een SUP op te richten. Dit is een verregaande opinie waardoor heel 

veel ondernemingen worden uitgesloten van de oprichting van een SUP. 

 

2.2 Omzetting in een SUP 

 

151. Een SUP kan ook opgericht worden door de omzetting van een bestaande 

vennootschap in een SUP. Het voorstel van de Commissie definieert het begrip 

‘omzetting’.209 Op grond van dit artikel is een vormwijziging elk proces waarin een bestaande 

vennootschap een SUP wordt, en andersom, waarin een bestaande SUP een andere 

vennootschap wordt. De formulering is zeer vaag, ze vermeldt dat een bestaande SUP 

ophoudt een SUP te zijn. In deze zin zou een ontbinding ook een omzetting kunnen zijn. Om 

het artikel beter te begrijpen is het aangewezen te kijken naar artikel 25 van de algemene 

oriëntatie waaruit men kan besluiten dat elk proces wordt bedoeld waarin een bestaande 

SUP zijn rechtsvorm wijzigt.210 

 

152. Het voorstel legt voorwaarden op voor de lidstaten in welke gevallen een 

onderneming in een SUP kan worden omgezet. Ten eerste kan alleen omzetting 

plaatsvinden in het geval door haar aandeelhouders of haar enige vennoot een besluit is 

genomen dat omzetting van de vennootschap in een SUP wordt toegestaan. Ten tweede 

moeten de statuten in overeenstemming zijn met het toepasselijk nationaal recht. Een derde 

voorwaarde die de Commissie stelt is dat haar activa ten minste gelijkwaardig moeten zijn 

aan het geplaatste aandelenkapitaal plus de reserves die volgens haar statuten niet mogen 

worden uitgekeerd.211 De Raad heeft deze voorwaarden in de algemene oriëntatie geschrapt 

                                                                                                                                        
c) gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 10. 

2. Kleine ondernemingen zijn ondernemingen die op de balansdatum de grensbedragen voor ten 
minste twee van de volgende drie criteria niet overschrijden: 

a) balanstotaal: 4 000 000 EUR; 

b) netto-omzet: 8 000 000 EUR; 

c) gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 50. 

De lidstaten kunnen drempelwaarden bepalen die de drempelwaarden in punten a) en b) van de 
eerste alinea overschrijden. De drempelwaarden mogen evenwel niet hoger zijn dan 6 000 000 EUR 
voor het balanstotaal en 12 000 000 EUR voor de netto-omzet. 
209 Art. 2 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
210 S. JUNG, “Societas Unius Personae (SUP), the new corporate element in company groups”, EBLR 
2015, 662. 
211 Art. 9, lid 3 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 



 69 

en verwijst alleen naar de procedures en voorwaarden die in het nationale recht zijn 

vastgesteld.212 Zij geeft de voorkeur aan een grotere vrijheid voor de lidstaten. 

 

153. Niet alle vennootschapsvormen kunnen omgezet worden in een SUP. Zowel het 

voorstel als de algemene oriëntatie verwijzen naar bijlage 1. Enkel de vennootschapsvormen 

die daarin zijn opgelijst mogen door omzetting een SUP vormen. Het Tweede Werkdocument 

verwijst echter niet naar bijlage 1. Het bepaalt dat lidstaten erop toezien dat alle micro- en 

kleine ondernemingen die reeds meer dan een jaar hun werkzaamheden uitoefenen, hun 

onderneming in een SUP kunnen omzetten volgens de procedure en voorwaarden bepaald 

door het nationaal recht.213 

 

154. De algemene oriëntatie voegt hieraan toe dat dit er niet mag toe leiden dat de 

statutaire zetel wordt overgebracht naar een andere lidstaat. Het is slechts toegestaan indien 

die overbrenging in overeenstemming is met het toepasselijke recht van beide lidstaten. 

Hierbij is het volgens de COMMISSIE voor VENNOOTSCHAPSRECHT onduidelijk of het recht van 

de lidstaat van de omgezette vennootschap de SUP zal beheersen of dat het ook kan 

beheerst worden door het recht van een ander land.214 

 

155. De omzetting zelf is niet geharmoniseerd door het voorstel van de Commissie. 

Bijgevolg gelden de toepasselijke nationale regels. De richtlijn regelt wel een paar 

aangelegenheden zoals de voorafgaande toestemming van de aandeelhouders. Dit is echter 

maar een klein deel van de richtlijn, het grootste deel is niet geregeld in de richtlijn.  

 

2.3 Zetel van de SUP  

 

156. Artikel 10 van het voorstel bepaalt dat de SUP haar statutaire zetel in de EU heeft, 

net als haar hoofdbestuur of haar hoofdvestiging. Uit dit artikel blijkt dat de SUP haar 

statutaire zetel en feitelijke zetel in een andere lidstaat kan hebben. De GECOMBINEERDE 

                                            
212 Art. 9, lid 1 “Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene 
oriëntatie”, Brussel, 29 mei 2015. 
213 Art. 9, lid 1 Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 12. 
214 GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT, Beknopt advies inzake het Voorstel voor een 
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid ("SUP"), 26 mei 2014, 2. 
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COMMISSIE VOOR VENNOOTSCHAPSRECHT leidt hieruit af dat meerdere rechtsstelsels het 

statuut van de SUP kunnen regelen. Sommige landen hanteren immers de statutaire 

zetelleer en andere de werkelijke zetelleer.215 

 

157. Het EESC heeft nog een andere bezorgdheid in verband met dit artikel. Zij vreest dat 

de SUP zich heel gemakkelijk kan onttrekken aan het regime van het grondgebied waar ze 

feitelijk actief is. Dit is niet alleen in het nadeel van de bescherming van schuldeisers en 

consumenten maar ook voor het medezeggenschap van werknemers kan dit nadelig zijn.216 

Het is immers eenvoudiger voor een aandeelhouder van een SUP om zich aan overheden te 

onttrekken als hij zelf vrije de plaats van registratie kan kiezen. Zo kan het gebeuren dat de 

lidstaat waar hij zijn belangrijkste economische activiteit heeft geen zeggenschap meer heeft 

omdat de oprichter de SUP registreert in een andere lidstaat, waar de SUP zijn statutaire 

zetel heeft. Het zal beter zijn als er één uniform ondernemingsregister zal zijn, het BRIS.217 

 

158. De Raad heeft dit artikel in verband met de zetel laten vallen. In de algemene 

oriëntatie zijn er dus geen specifieke bepalingen over de zetel meer te vinden. Enkel artikel 

14 vermeldt de inschrijving in de lidstaat waar de statutaire zetel is gevestigd en artikel 9 

regelt het behoud van de zetel ingeval van oprichting door omzetting in een SUP. 

 

159. Er is reeds enorm veel heisa ontstaan rond de problematiek van de zetel van de 

SUP. Wanneer de werkelijke zetel en statutaire zetel in een andere lidstaat mogen gelegen 

zijn, kan dit naast de hierboven vermelde problemen, aanleiding geven tot misbruik.218 Om 

deze problematiek op te lossen heeft de rapporteur in het werkdocument dit artikel gewijzigd. 

Volgens hem is een verplichting dat de statutaire zetel zich in dezelfde lidstaat dient te 

bevinden als de werkelijke zetel, meer op zijn plaats. Dit zal alleszins al veel gemoederen 

bedaren. Bovendien bepaalt het document dat een omzetting er enkel mag toe leiden dat de 

statutaire zetel van een vennootschap overgebracht wordt naar een andere lidstaat, als de 

                                            
215 GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT, Beknopt advies inzake het Voorstel voor een 
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid ("SUP"), 26 mei 2014, 3. 
216 Zie infra randnr. 255. 
217 Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het ‘Voorstel voor een richtlijn van 
het Europees parlement en de raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid’, COM(2014) 212, 8. 
218 Voor een gedetailleerde uitleg over het gevaar op misbruik, zie infra randnr. 250 – 254. 
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overbrenging in overeenstemming is met artikel 10.219 Dit houdt in dat de werkelijke zetel ook 

zal moeten verplaatst worden. 

 

3. Statuten 

 

3.1 Uniform model voor statutaire bepalingen220  

 
160. De Commissie bepaalde in het voorstel dat via elektronische weg een uniform model 

voor de statutaire bepalingen ter beschikking wordt gesteld. Het uniforme model bevat de 

oprichting, de aandelen, het aandelenkapitaal, de organisatie, de boekhouding en de 

ontbinding van een SUP.221 Door een uniform model te maken in alle lidstaten wil de 

Commissie de oprichting van een SUP eenvormig en eenvoudiger maken. Een ondernemer 

weet zo op voorhand welke bepalingen in de statuten moeten staan, en deze zijn overal 

dezelfde. 

 

161. De Raad is geen voorstander van één uniform modelstatuut over de hele Europese 

Unie. Het akkoord binnen de Raad spreekt niet langer van een model voor de statuten maar 

van een online template voor de oprichtingsakte. De algemene oriëntatie voorziet namelijk 

dat de lidstaten zelf voor elke oprichtingsakte van een SUP een nationale template 

beschikbaar stellen, waardoor er 28 verschillende nationale templates zullen bestaan. De 

inhoud, de vorm, naam en het aantal van de statuten worden bepaald door het nationale 

recht, met uitzondering van de verplichte gegevens in lid 3. De vrijheid van de lidstaten om 

zelf een template op te stellen is dus niet absoluut. Bovendien omvat het artikel een regeling 

voor de taal. De template dient enkel in de officiële taal of talen van de lidstaat ter 

beschikking te worden gesteld. Andere talen zijn niet verplicht maar de Raad verwacht wel 

een inspanning van de lidstaten om de template in andere talen ter beschikking te stellen. 

Hierbij worden vooral talen aangeraden die in internationale betrekkingen worden gebruikt, 

denk hierbij bijvoorbeeld aan het Engels. De lidstaten zorgen er ook voor dat de SUP online 

                                            
219 Art. 10 Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 13. 
220 Hier is bij de titelkeuze geopteerd voor de benaming uit het oorspronkelijke voorstel van de 
Commissie. De Raad en de rapporteur van het Parlement kozen ervoor om deze titel te wijzigen 
omdat ze niet akkoord gingen met het uniform karakter van de statuten. De verschillende meningen 
worden in dit onderdeel uitgelegd. 
221 Art. 11 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
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kan worden ingeschreven door middel van de template. Het indienen van deze template en 

de aanvaarding daarvan vervangen de verplichting om de oprichtingsakte bij authentieke 

akte te verlijden.222 

 

162. De Raad heeft artikel 11 enorm uitgebreid in verhouding tot het voorstel van de 

Commissie. De lidstaten mogen uitsluitend de volgende gegevens (of sommige ervan) 

verlangen van de oprichter van een SUP: 

 

ü de naam van de SUP; 

ü de naam en andere gegevens die nodig zijn om de identiteit vast te stellen van of die 

anderszins betrekking hebben op de enige vennoot van de SUP; 

ü de naam en andere gegevens die nodig zijn om de identiteit vast te stellen van of die 

anderszins betrekking hebben op de leden van het leidinggevend orgaan en, in 

voorkomend geval, de leden van het toezichthoudend orgaan; 

ü het aantal leden van het leidinggevend orgaan en, in voorkomend geval, van het 

toezichthoudend orgaan; 

ü het ondernemingsdoel van de SUP; 

ü de statutaire zetel van de SUP; 

ü het hoofdbestuur van de SUP; 

ü de duur van de SUP; 

ü 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; 

ü bepalingen betreffende de omstandigheid dat de leden van het leidinggevend orgaan 

afwezig of verhinderd zijn; 

ü de juridische waarde van de besluiten van een vennootschap in oprichting; 

ü het boekjaar.223 

 

Het akkoord heeft nog meer bepalingen ingevoerd. Indien het nationaal recht voorwaarden 

vaststelt volgens dewelke de oprichter meer gegevens kan verstrekken dan in de lijst 

hierboven, dan heeft desbetreffende bepaling voorrang op artikel 11 lid 3. Ook als de 

                                            
222 Art. 11 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, 
Brussel, 29 mei 2015. 
223 Art. 11, lid 3 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene 
oriëntatie, Brussel, 29 mei 2015. 
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oprichter keuzes kan maken met betrekking tot de SUP, heeft de bepaling die dit bevat 

voorrang.224  

 

163. Niet alleen de Raad, ook de Commissie juridische zaken van het Parlement is geen 

voorstander van één uniform model over de hele EU. De rapporteur stelt wel een 

standaardmodel voor met bepaalde verplichte gegevens. Dit zijn dezelfde gegevens als de 

hierboven vermelde gegevens in de algemene oriëntatie. Het model wordt online ter 

beschikking gesteld door de lidstaten in de taal van de lidstaat en eventueel ook in andere 

talen, zoals de algemene oriëntatie voorschrijft. Verdere regels omtrent de statuten heeft de 

rapporteur niet ingevoerd, lid 2 en 3 van het voorstel werden geschrapt.225 

 

164. De Raad en de rapporteur DE GRANDES PASCUAL zijn niet de enigen die geen 

voorstander zijn van het uniforme model. De Belgische HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN 

EN DE KMO heeft in haar advies de mening verdedigd dat het niet nodig is dat er één 

gemeenschappelijk standaardformulier moet komen voor de online-registratie van de SUP.226 

De Hoge Raad stelt dat elke lidstaat de vrijheid moet hebben om zelf te kiezen een bepaalde 

procedure in te stellen zonder dat die gebonden is aan een opgelegd standaardformulier. Dit 

standaardformulier beantwoordt volgens de Hoge Raad niet aan de plaatselijke noden. Ze 

wijst wel op het nut van het e-depot in België, waardoor een notaris volledig elektronisch een 

onderneming kan oprichten in 3 dagen.227 

 

3.2 Wijziging van de statutaire bepalingen 

 

165. Artikel 12 van het voorstel houdt in dat de statuten na de inschrijving gewijzigd 

kunnen worden overeenkomstig het toepasselijk nationaal recht. Dit kan elektronisch maar 

kan evengoed schriftelijk gebeuren. Deze wijziging zal worden opgenomen in het 

handelsregister in de lidstaat van inschrijving. Wanneer een SUP de statuten wijzigt dienen 

                                            
224 Art. 11, lid 4 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene 
oriëntatie, Brussel, 29 mei 2015. 
225 Art. 11 Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 13-14. 
226 HOGE RAAD voor de ZELFSTANDIGEN en de KMO, Advies over een raadpleging van de Europese 
Commissie over eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 10 september 2013. 
227 HOGE RAAD voor de ZELFSTANDIGEN en de KMO, Advies over een raadpleging van de Europese 
Commissie over eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 10 september 2013. 
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nog altijd de vereiste gegevens uit artikel 11 aanwezig te blijven.228 Door het akkoord in de 

Raad is dit artikel geschrapt en vervangen door een andere bepaling, de voor de oprichter 

beschikbare informatie. 

 

3.3 Voor de oprichter beschikbare informatie 

 

166. In het oorspronkelijk voorstel van de Commissie bestond geen bepaling over de 

informatie die voor de oprichter moet beschikbaar zijn. Het artikel is ingevoegd door de 

algemene oriëntatie en vervangt het geschrapte artikel 12 van het voorstel. De lidstaten zijn 

verplicht bepaalde informatie over het nationaal recht ter beschikking te stellen van de 

oprichter van een SUP. Het betreft ten minste volgende aspecten: 

 

ü de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het leidinggevend orgaan, met 

inbegrip van de bevoegdheid de SUP ten opzichte van derden te verbinden; 

ü de vereisten voor de leden van het leidinggevend orgaan en, in voorkomend geval, 

van het toezichthoudend orgaan; 

ü de besluitvorming door het leidinggevend orgaan en, in voorkomend geval, het 

toezichthoudend orgaan; 

ü de bevoegdheden van de enig vennoot; 

ü de dividenden en andere vormen van uitkeringen; 

ü de wettelijke reserves, indien van toepassing; 

ü alle formaliteiten in verband met de in artikel 13 bedoelde inschrijving.229 

 

Deze informatie dient in de nationale template bevat te zitten of op de nationale website voor 

de inschrijving van SUP’s beschikbaar te zijn. Ook mogen lidstaten de informatie via andere 

middelen ter beschikking stellen waardoor de oprichter er gemakkelijk mee vertrouwd kan 

geraken. Bovendien moet alle informatie kosteloos beschikbaar zijn voor potentiële 

oprichters, in de officiële taal of talen van de lidstaat. De lidstaten trachten de informatie ook 

in andere talen ter beschikking te stellen die in internationale zakelijke betrekkingen worden 

                                            
228 Art. 12 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
229 Art. 12, lid 1 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene 
oriëntatie, Brussel, 29 mei 2015. 
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gebruikt.230 De rapporteur van de Commissie juridische zaken van het Parlement vond dit 

duidelijk een interessante bepaling. Ze heeft artikel 13 dan ook quasi 231  volledig 

overgenomen van de algemene oriëntatie. 

 

4. Inschrijving 

 

4.1 Formaliteiten met betrekking tot inschrijving 

 

167. Hoofdstuk 4 bevat de regels omtrent de inschrijving van een SUP. Een onderneming 

is pas ingeschreven wanneer haar oprichtingsakte is neergelegd. Artikel 13 lijst de 

formaliteiten op voor de inschrijving. Er moet een aantal gegevens over de vennootschap, 

zijn enige aandeelhouder en zijn vertegenwoordigers aanwezig zijn in het register van het 

bevoegde orgaan van de lidstaat. Hieronder vallen onder meer de naam, het adres en 

andere informatie omtrent de stichter, alsook het aandelenkapitaal, de statuten en de 

nominale waarde van elk aandeel. Net zoals bij de oprichtingsakte dient de inschrijving te 

gebeuren met behulp van een modelformulier. Dit formulier zal worden opgesteld door de 

Commissie.232 

 

Binnen de Raad kwamen de lidstaten niet tot een akkoord over deze formaliteiten. De 

algemene oriëntatie heeft dit artikel dan ook gewijzigd. De inschrijving van een SUP gebeurt 

beter met behulp van een nationale inschrijvingstemplate. In die template dient de oprichter, 

net zoals in het voorstel opgelijst, bepaalde gegevens te verstrekken. Deze gegevens dienen 

dus ook voorzien te worden, naast de voorheen bepaalde gegevens in de oprichtingsakte. 

De Raad heeft hier wel in een mildering voorzien en laat de lidstaten vrij welke gegevens zij 

verplicht stellen voor de oprichters. Zij kunnen ervoor kiezen om minder formaliteiten te 

vereisen dan artikel 13 lid 2, of bijkomende eisen te stellen die niet vermeld zijn in artikel 13. 

Naast deze formaliteiten kunnen de lidstaten ook vereisen dat de oprichter bewijzen voorlegt 

                                            
230 Art. 12, lid 2 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene 
oriëntatie, Brussel, 29 mei 2015. 
231 Enkel de laatste zin heeft de rapporteur niet overgenomen. 
232 Art. 13 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
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van de gegevens hierboven. Ondanks de bijkomende vereisten die de lidstaten kunnen 

stellen, moet online-inschrijving steeds mogelijk blijven.233  

 

168. De lijst van formaliteiten verschilt in het voorstel, de algemene oriëntatie en het 

tweede werkdocument. De rapporteur heeft zich gebaseerd op de lijst zoals opgesteld door 

de Raad met een aantal wijzigingen. De volgende gegevens worden vereist bij de 

inschrijving, als aanvulling op de informatie die in de statuten is opgenomen: 

 

ü de gegevens die nodig zijn ter bepaling van of die anderszins betrekking hebben 

op: 

a) de middelen om in contact te treden met de SUP; 

b) de identiteit van de vertegenwoordiger die de SUP namens de vennoot 

opricht, indien van toepassing; 

c) de identiteit van de personen die bevoegd zijn om de jaarrekening van de 

SUP goed te keuren (de accountant); 

d) de identiteit van de personen die bevoegd zijn om, alleen of gezamenlijk, de 

SUP tegenover derden en in rechte te verbinden, tezamen met de 

bevoegdheden inzake vertegenwoordiging; 

e) de identiteit van een eventuele uiteindelijk begunstigde van de SUP; 

ü de vraag of de leden van het leidinggevend orgaan en, in voorkomend geval, van 

het toezichthoudend orgaan, van rechtswege of bij een rechterlijke of 

administratiefrechtelijke beslissing ongeschikt zijn verklaard om te fungeren als lid 

van het leidinggevend orgaan en, in voorkomend geval, van het toezichthoudend 

orgaan, in de lidstaat van inschrijving of in een andere lidstaat; 

ü de nominale waarde van het enig aandeel en van het eventueel nog te storten 

bedrag; 

ü de gegevens in verband met de omzetting in een SUP; 

ü een bankrekening waarop de vergoeding voor het aandeel kan worden gestort; 

 

Net zoals de Raad, voegt de rapporteur hier een volgend lid aan toe in verband met de 

Richtlijn 2009/101/EG. De formaliteiten in artikel 13 mogen geen afbreuk doen aan de 

                                            
233 Dit kan de lidstaat doen in het geval dergelijke bewijsstukken worden verlangd van de in bijlage 1 
vermelde besloten vennootschappen op aandelen. Deze bewijsstukken kunnen elektronisch 
ondertekend of verzegeld worden; Art. 13 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, Brussel, 29 mei 2015. 
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artikelen 2 en 2bis van deze richtlijn.234 De rapporteur voegde in het werkdocument ook een 

bepaling over fraude in. In het geval dat fraude vermoed wordt, dient de oprichter in persoon 

voor de bevoegde autoriteit te verschijnen. Het is niet verbazend dat de rapporteur hier een 

bepaling omtrent fraude invoegt aangezien de meeste bekommernissen omtrent het voorstel 

draaiden om het gevaar op fraude door de online-inschrijving. Door artikel 13, lid 2ter in te 

voegen moet de oprichter zich reeds bij een vermoeden van fraude voor de autoriteiten 

verantwoorden.235 

 

169. Deze informatie beschikbaar maken voor de bevoegde autoriteiten lijkt volgens de 

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming passend, relevant en niet buitensporig 

in het licht van het doel van de inschrijving van een SUP en voldoet bijgevolg aan de richtlijn 

betreffende vrij verkeer van gegevens. De instantie heeft geen belemmeringen tegen het 

verzamelen van dit groot aantal aan persoonlijke data. Dit staat echter los van de vraag 

welke persoonlijke data publiek beschikbaar mag worden gemaakt. 236 

 

4.2 Online-inschrijving  

 

170. “Digital is a fact now. It’s not a choice; it’s a fact. And it is no longer acceptable to 

ignore it.”237 Zoals deze quote van KROES aangeeft, spelen digitale technologieën een niet te 

onderschatten rol in de huidige samenleving. De online-inschrijving die het voorstel voorziet 

is een belangrijke technologische vernieuwing. Zeker nu de Digitale Agenda op dit moment 

                                            
234  Artikel 2 van de Richtlijn 2009/101/EG schrijft de akten en gegevens voor waarvoor een 
openbaarmaking verplicht is. De lidstaten dienen de nodige maatregelen te nemen zodat de 
openbaarmaking plaatsvindt en dat de akten en gegevens worden opgenomen in het register en 
daarna openbaar gemaakt worden; Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten 
worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het 
Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van 
derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken, Publ. 1 oktober 2009. 
235 Art. 13, lid 2ter Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 17. 
236 Opinion of 23 July on the Commission Proposal for a Directive of the European Parliament and of 
the Council on single-member private limited liability companies, 23 juli 2014, 
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/OpinionsC.  
237 Uitspraak van voormalig Europese commissaris voor de digitale agenda voor Europa NEELIE 
KROES, beschikbaar op https://steelieneelie.wordpress.com/2014/11/08/tweets/. 



 78 

een prioriteit is voor de Commissie op dit moment, is het noodzakelijk om de oprichtingswijze 

van ondernemingen aan te passen aan het digitale tijdperk.238 

 

171. De inschrijving van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zowel 

besloten als publiek, maakt in het Europees vennootschapsrecht al sinds 1968 een verplicht 

deel uit van de oprichting van een onderneming.239 In België verloopt de inschrijving van een 

bvba als volgt. Na het opstellen van de oprichtingsakte samen met de notaris legt de notaris 

deze neer op de griffie van de rechtbank van koophandel van het gebied waar de statutaire 

zetel van de vennootschap zich bevindt. Na de neerlegging voert de griffier de gegevens in 

in de KBO waardoor de vennootschap ingeschreven wordt. Sinds het ontstaan van het e-

depot kan de neerlegging ook elektronisch gebeuren door de notaris.240 De notaris kan 

online de oprichtingsakte indienen en tegelijk de onderneming inschrijven in de KBO. De 

online oprichting en inschrijving van een vennootschap verlopen veel sneller dan het 

traditionele oprichtingsproces. Naast België maken nog andere lidstaten reeds gebruik van 

de mogelijkheid tot online-inschrijving van bepaalde vennootschapsvormen. Van deze 

lidstaten meldt er niemand onoverkomelijke moeilijkheden bij dit systeem. Er waren wel een 

aantal moeilijkheden bij de invoering van het systeem maar deze waren verwaarloosbaar 

vergeleken met de voordelen die de online-inschrijving met zich meebrengt. Door het 

voorstel kunnen online-inschrijvingen veilig verlopen en in overeenstemming met eventuele 

reeds bestaande nationale regels. 

 

172. De Commissie voerde met artikel 14 een systeem van online-inschrijving in. Elke 

oprichter van een SUP moet de inschrijving elektronisch kunnen voltooien zonder dat hij 

verplicht is in persoon te verschijnen.241 Dit betekent dat er geen notariële tussenkomst 

vereist is, wat wel moet gebeuren bij de oprichting van een nv en een bvba. Dit moet het 

makkelijker maken om economische activiteiten uit te oefenen. De lidstaten mogen wel 

toestaan dat de SUP op een andere wijze wordt ingeschreven, zolang de online-inschrijving 

mogelijk is. DE GRANDES PASCUAL wou de lidstaten geruststellen en heeft hier een zin aan 

toegevoegd. De lidstaat van inschrijving mag nog altijd een controle doen van de wettigheid 

                                            
238 Werkdocument over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 6 februari 2015. 
239 Eerste Richtlijn voor Vennootschapsrecht van de Raad, 68/151/EEG van 9 maart 1968, gewijzigd 
bij Richtlijn 2003/58/EG van het Parlement en de Raad van 15 juli 2003; J. L. HANSEN, “The SUP 
Proposal: Registration and Capital (Articles 13-17)”, ECFR 2015, 178. 
240 Voor een bespreking van wat het e-depot in België inhoudt zie infra randnr. 266. 
241 Art. 14, 3 en 4 van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (SUP-D-COM).  
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van de inschrijving. Deze controle sterkt zich uit over de identiteit en juridische status van de 

oprichter of persoon die de SUP inschrijft. De lidstaat mag zelfs een uitgebreidere controle 

uitvoeren, als de gehele procedure maar online verloopt. Deze regel is ingevoerd om de 

betrouwbaarheid van de registers te kunnen waarborgen. De rapporteur denkt hier onder 

meer aan een wettigheidstoetsing via een videoconferentie of online middelen242 om in real 

time een audiovisuele verbinding tot stand te brengen.243  

 

173. Het voorstel bevat ook de verplichting voor nationale websites voor online-inschrijving 

om een link te voorzien naar inschrijvingswebsites in andere lidstaten. Hierbij dient een 

oprichter het uniforme model voor de statuten te gebruiken alsook het modelformulier voor 

de inschrijving. Deze verplichting is niet voorzien in de algemene oriëntatie noch in het 

werkdocument. De Commissie bepaalt dat de oprichter een bewijs van inschrijving zal 

verkrijgen wanneer de inschrijving voltooid is. Dit zal binnen drie werkdagen na ontvangst 

van alle noodzakelijke documenten gebeuren. De voltooiing van de inschrijving binnen drie 

werkdagen is een te korte termijn volgens de Raad en de rapporteur. De Raad voorziet een 

iets ruimere termijn waarbinnen de lidstaten het inschrijvingsproces dienen te voltooien, 

namelijk vijf werkdagen. De termijn is echter niet absoluut. Als het door uitzonderlijke 

omstandigheden onmogelijk is om de termijn te halen dan hoeft de lidstaat zich niet aan de 

termijn van vijf werkdagen te houden. Ondanks deze Europese verplichtingen met betrekking 

tot de inschrijving van de SUP, dienen de oprichters zich ook nog altijd aan de nationale 

verplichtingen te houden die nodig zijn in de lidstaat van inschrijving om de werkzaamheden 

aan te vatten.244  

 

174. In artikel 14, lid 6 van het voorstel beklemtoont de Commissie dat lidstaten geen 

vergunningen of machtigingen mogen eisen als voorwaarde om een SUP op te kunnen 

richten.245 De rapporteur heeft in zijn werkdocument een nuance hierin aangebracht. De 

bepalingen in het nationaal recht die betrekking hebben op de vereiste van een vergunning 

of machtiging voor het verrichten van activiteiten ná de inschrijving, zijn wel toegestaan. De 

                                            
242 Bij deze middelen kan onder meer gedacht worden aan Skype en Facetime. 
243 Art. 14, lid 3 Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 17. 
244 Art.14 lid 3 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene 
oriëntatie, Brussel, 29 mei 2015. 
245 Art. 14, lid 6 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
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nationale website voor online-inschrijving moet dit wel vermelden.246  Bovendien zijn de 

lidstaten verplicht om alle documenten betreffende de inschrijving onmiddellijk openbaar te 

maken in het desbetreffende handelsregister.247 

 

175. Er zijn echter een aantal lidstaten die nog steeds bezwaren hebben bij het online 

systeem en menen dat er veiligheidsrisico’s aan verbonden zijn. Om hieraan tegemoet te 

komen en de online-registratie veilig te maken en ze met bestaande nationale regels 

overeen te laten stemmen, heeft de Raad in het compromis bepalingen en overwegingen 

aan de tekst van het voorstel toegevoegd.248 Door deze toevoegingen is het voorzitterschap 

tot een evenwichtig compromis gekomen tussen de verschillende belangen en opmerkingen 

van de lidstaten.249  

 

4.3 Regels en voorwaarden voor inschrijving 

 

176. Door het akkoord in de Raad zijn bij de inschrijving twee extra artikels toegevoegd, 

artikel 14a en 14b. Artikel 14a bevat de regels en voorwaarden voor de inschrijving. Het 

inschrijvingsproces is onderworpen aan het nationale recht. Dit omvat ook een mogelijke 

controle van de wettigheid, dus een verificatie van de identiteit en de 

handelingsbekwaamheid van de oprichter.  

 

177. Bovendien schrijft het artikel voor dat de lidstaten procedureregels vastleggen. De 

Raad verkiest de regeling betreffende het vereisen van een machtiging of vergunning onder 

dit artikel te plaatsen. Ze vat de bepaling wel anders op dan de Commissie en de Commissie 

juridische zaken. Volgens het akkoord is het wel toegestaan een vergunning of machtiging te 

eisen, indien die vergunning of machtiging absoluut noodzakelijk is om bepaalde activiteiten 

deugdelijk te kunnen controleren. Lidstaten kunnen wel nog altijd op grond van hun nationale 

recht beslissen om de SUP na de inschrijving te onderwerpen aan een vergunning of 

                                            
246 Art. 14 lid 6 Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 18. 
247 Art. 14 lid 6 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
248 Het gaat om artikel 14a en 14b die gaan over de regels, voorwaarden en identificatiemiddelen van 
de online-inschrijving. Beide artikels worden besproken in respectievelijk 4.3 en 4.4. 
249 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, 
Brussel, 29 mei 2015. 
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machtiging voor het uitoefenen van bepaalde activiteiten, zoals de rapporteur ook voorstelt in 

zijn werkdocument.250 

 

4.4 Erkenning van identificatiemiddelen voor online-inschrijving 

 

178. Naast de regels en voorwaarden voor de inschrijving voegt de Raad nog een tweede 

artikel toe aan het voorstel, artikel 14b. 251  Het artikel vermeldt welke elektronische 

identificatiemiddelen erkend worden door de inschrijvingsinstanties. Het betreft 

“elektronische identificatiemiddelen die zijn uitgegeven volgens een elektronische 

identificatie-opzet die is goedgekeurd ten behoeve van de online-inschrijving van SUP’s door 

de lidstaat van inschrijving; en de elektronische identificatiemiddelen die zijn uitgegeven in 

een andere lidstaat en die in overeenstemming zijn met artikel 6 van Verordening (EU) nr. 

910/2014 van het Europees Parlement en de Raad.” Naast de vermelde middelen kunnen de 

inschrijvingsinstanties ook andere middelen erkennen, elektronische maar ook niet-

elektronische middelen. De erkenning verloopt wel gelijk voor alle lidstaten. Als een niet-

elektronisch identificatiemiddel wordt erkend in één lidstaat dan zal hetzelfde middel ook in 

andere lidstaten op gelijke wijze worden erkend. 252  Tot slot vermelden de algemene 

oriëntatie alsook het werkdocument voor de duidelijkheid nog dat dit artikel geen invloed mag 

hebben op de mogelijkheid tot online-inschrijving. 

 

4.5 eIDAS Verordening 

 

179. Een belangrijke evolutie de laatste jaren is de creatie van een “Verordening inzake 

elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de 

interne markt”. De meeste bepalingen van de eIDAS verordening zullen in werking treden op 

1 juli 2016. De verordening is belangrijk in het kader van de SUP aangezien ze een wettelijk 

kader creëert voor online transacties. Ze bevat verplichtingen voor de lidstaten. Door de 

                                            
250 Art. 14a Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene 
oriëntatie, Brussel, 29 mei 2015. 
251 Dit artikel 14b staat in het werkdocument als artikel 14bis; Art. 14b Resultaat besprekingen: 
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, Brussel, 29 mei 
2015. 
252 Art. 14b Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene 
oriëntatie, Brussel, 29 mei 2015. 
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richtlijn zal de eID kunnen gebruikt worden om toegang te krijgen tot buitenlandse diensten. 

De verordening vervangt ook de richtlijn inzake elektronische handtekeningen. Het 

toepassingsgebied is uitgebreid en omvat nu ook naast de handtekeningen een wettelijk 

kader voor andere types van vertrouwensdiensten, zoals elektronische zegels, elektronische 

tijdstempels, diensten voor elektronisch aangetekende bezorging, en certificaten voor 

websiteauthenticatie.253 

 

180. De lidstaten zullen dus zelfs onafhankelijk van de SUP een systeem dienen in te 

voeren dat elektronische registratie mogelijk maakt. Eens het systeem zal ingevoerd zijn 

maakt dit het natuurlijk eenvoudiger om het systeem van online-inschrijving voor de SUP in 

te voeren in de praktijk. Dit heeft natuurlijk ook een impact op de financiële gevolgen van de 

invoering van de SUP. De Commissie schat de kosten voor het systeem van online-

inschrijving op 100 000 euro of meer. De Kamer van Koophandel in Nederland verwacht 

zelfs dat de kosten beduidend hoger zullen liggen doordat ook het handelsregistersysteem 

moet aangepast worden, en door onder andere controletaksen en voorlichting. Dit zijn 

natuurlijk wel eenmalige kosten waar bedrijven vanaf dan altijd gebruik kunnen van 

maken. 254 Om de bezorgdheid van een aantal lidstaten omtrent de veiligheidsrisico’s 

verbonden aan de online-inschrijving weg te nemen, is het aan te raden een verwijzing naar 

de eIDAS verordening in te voegen in de richtlijn.255 Dit heeft de Raad dan ook gedaan in de 

algemene oriëntatie. Wanneer een oprichter gebruik maakt van elektronische 

identificatiemiddelen die niet aan de vereisten van de eIDAS verordening voldoen, kan de 

lidstaat beslissen om de online registratie van de SUP te weigeren.256 

 

5. Eén aandeel 

 

181. De SUP bestaat uit één aandeelhouder met één aandeel. Wanneer er meer dan één 

aandeel of aandeelhouder komt dan is de vennootschap geen SUP meer. Dit zorgt voor 

                                            
253  Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 
betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de 
interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, Publ.L. 28 augustus 2014. 
254 J. LEERLING en R. DE BRUIJN, Advies Kamer van Koophandel, juni 2014, 5. 
255 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, Brussel, 21 mei 
2015, 4. 
256 Art. 14b, lid 3 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene 
oriëntatie, Brussel, 29 mei 2015. 
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problemen wanneer er meerdere aandeelhouders ontstaan door overlijden, echtscheiding of 

indien de vennootschap wordt opgesplitst en het aandeel niet aan één van de bij de splitsing 

betrokken personen wordt toegekend. In dat geval is het verplicht de SUP te converteren 

naar een andere vennootschapsvorm. Dit zou onder andere vereisen dat de statuten worden 

gewijzigd, dat de nodige maatregelen moeten genomen worden en dat de vennootschap zich 

moet onderwerpen aan het nationaal recht wat betreft de regels omtrent omzetting van de 

ene vennootschap in een andere.257 

 

182. Artikel 15, lid 3 van het voorstel benadrukt dat het geen probleem is als meerdere 

personen eigenaar zijn van één aandeel. In dit geval moeten de meerdere eigenaars gezien 

worden en handelen als één eigenaar tegenover de SUP. De eigenaars oefenen hun rechten 

uit via één vertegenwoordiger waarvan ze de naam bekendmaken aan het bestuur van de 

SUP. Pas wanneer ze kennis hebben gegeven van de vertegenwoordiger kunnen ze hun 

rechten uitoefenen, daarvóór worden hun rechten opgeschort. Het is dus belangrijk dat de 

eigenaars onderling akkoord zijn over de manier waarop zij hun rechten uitoefenen ten 

opzichte van het ene aandeel. De eigenaars van het aandeel zijn immers gezamenlijk en 

hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die de vertegenwoordiger is aangegaan.258 

 

183. Door zich te focussen op de eenpersoonsvennootschap moet het voorstel zich niet 

bezighouden met het moeilijke probleem hoe ze de minderheidsaandeelhouders het best 

beschermen. Bovendien rechtvaardigen deze vennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid tezelfdertijd de bijzondere aandacht die wordt besteed aan de pogingen tot 

harmonisatie. Eenpersoonsvennootschappen worden namelijk vooral gebruikt wanneer een 

moedervennootschap grensoverschrijdende activiteiten wil opstarten door een 

dochteronderneming op te zetten in het buitenland.259 

 

184. De GECOMBINEERDE COMMISSIE VOOR VENNOOTSCHAPSRECHT haalt nog een nadeel 

aan van de bepalingen in verband met de aandelen in het voorstel. De bepalingen houden 

volgens hen geen rekening met beperkte rechten op aandelen zoals vruchtgebruik. Het 

voorstel verhindert niet dat door vruchtgebruik op aandelen, meerdere personen 

                                            
257 Memo Proposal for a Directive on single-member private limited liability companies – frequently 
asked questions, Brussel, 9 april 2014. 
258 Art. 15, 3 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
259 GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT, Beknopt advies inzake het Voorstel voor een 
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid ("SUP"), 26 mei 2014. 
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zeggenschap hebben over het aandeel. Vruchtgebruik is immers in bepaalde gevallen een 

wettelijk recht dat niet kan ontnomen worden. Bij vruchtgebruik op aandelen, alsook bij 

certificering van aandelen, is er sprake van één aandeelhouder maar er is meer dan één 

persoon die een economisch belang heeft in de vennootschap en die eventueel ook 

zeggenschap kan uitoefenen binnen de onderneming. De vraag is dan ook of er in dit geval 

niet kan gesproken worden van meerdere aandeelhouders. De vruchtgebruiker heeft immers 

stemrecht over de aandelen en beslist bijgevolg mee over bestuur en winstverdeling. Door 

het gebruik van dergelijke structuren kan de vereiste van één aandeel en één aandeelhouder 

worden ontweken.260  

 

6. Aandelenkapitaal 

 

6.1 Minimumkapitaal 

 

6.1.1 Begrip 

 

185. Het minimumkapitaal om een SUP op te richten bedraagt een symbolische 1 euro. 

Vanzelfsprekend voorziet de Commissie dan ook een volledige plaatsing van het 

aandelenkapitaal. De plaatsing gebeurt in euro of voor lidstaten buiten de eurozone bedraagt 

het kapitaal ten minste het equivalent van één eenheid van de nationale munt in die 

lidstaat.261 De lidstaten mogen ook geen maximumwaarde voor het aandeel vaststellen. 

Bovendien zullen de lidstaten erop toezien dat de SUP niet verplicht wordt om wettelijke 

reserves op te bouwen. Als dit overeenstemt met de statuten mogen de lidstaten wel 

wettelijke reserves opbouwen. De Raad heeft deze regeling strenger gemaakt. Het politiek 

akkoord houdt in dat de lidstaten de mogelijkheid krijgen om te eisen van de SUP dat deze 

wettelijke reserves aanlegt. Die wettelijke reserves vertegenwoordigen een percentage van 

de winst van de SUP en/of zijn gelijk aan het vereiste minimumkapitaal. De rapporteur van 

de Commissie juridische zaken vond deze regeling nog steeds niet streng genoeg. Hij legt 

                                            
260 GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT, Beknopt advies inzake het Voorstel voor een 
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid ("SUP"), 26 mei 2014. 
261 Art. 16 lid 1, 2 en 3 voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
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op dat de lidstaten in elk geval vereisen dat de SUP wettelijke reserves aanlegt.262 De 

regeling omtrent het aanleggen van wettelijke reserves is dus geëvolueerd van een verbod 

naar een mogelijkheid tot uiteindelijk een verplichting. 

 

6.1.2 Ratio 

 

186. De Commissie heeft gekozen om de regels omtrent kapitaal in het voorstel te 

harmoniseren door deze heel eenvoudig te maken. Niettemin kan het voorstel door deze 

vereenvoudiging ook als een uitdaging worden gezien tegenover de heersende visie omtrent 

kapitaal.263 Hierna volgt even een korte uitleg van de huidige visie van de regels omtrent 

kapitaal. Vennootschappen dienen bij de oprichting van een vennootschap een post 

“aandelenkapitaal” te voorzien op de balans. Dit betreft een waarde die gelijk is aan de 

nominale waarde van de uitgegeven aandelen bij de oprichting van de onderneming. Deze 

waarde is niet afhankelijk van de grootte van de onderneming of de soort activiteiten die 

deze uitoefent, het is simpelweg een regel die door de wetgever bepaald is. In België 

bedraagt het minimumkapitaal voor de oprichting van een nv bijvoorbeeld 61 500 euro en 

voor een bvba 18 500.264 De ratio achter dit minimumkapitaal is om de schuldeisers van de 

vennootschap te garanderen dat de vennootschap beschikt over een bepaald kapitaal dat is 

volstort. De reden voor de verandering in de visie omtrent het aandelenkapitaal ligt in het 

volgende. Het minimumkapitaal is oorspronkelijk ingevoerd om de schuldeisers te 

garanderen dat de vennootschap over een voldoende groot kapitaal beschikt bij de 

oprichting. Om dit te kunnen blijven garanderen, werden er beperkingen gesteld aan de 

mogelijkheid om een kapitaalvermindering uit te voeren. Ook wanneer een vennootschap 

dividenden wil uitkeren moet zij zich aan bepaalde regels houden, dit noemt men een 

balanstest265. Deze regeling maakt het ook moeilijk voor ondernemingen om hun eigen 

aandelen aan te kopen, aangezien ze dit enkel kunnen doen met een bedrag dat het 

aandelenkapitaal overstijgt. Deze visie is in de loop van de jaren veranderd. De post 

aandelenkapitaal houdt eigenlijk niet veel in. Het is niet omdat een vennootschap een 

bepaald bedrag op de passiefzijde van haar balans heeft staan dat ze daarom ook over een 

                                            
262 Art. 16 lid 4 Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 20. 
263 Deze visie beheerst het kapitaalregime sinds de inwerkingtreding van de tweede kapitaalrichtlijn. 
Deze Richtlijn 77/91/EEG is later vervangen door Richtlijn 2012/30/EU. 
264 J. L. HANSEN, “The SUP Proposal: Registration and Capital (Articles 13-17)”, ECFR 2015, 182. 
265 Zie infra randnr. 298. 
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voldoende hoog bedrag beschikt op de actiefzijde. Schuldeisers zijn eerder geïnteresseerd in 

het totaalbeeld van de vennootschap om de gezondheid van een onderneming te bepalen, 

dan alleen te focussen op het aandelenkapitaal. Met deze redenering in het achterhoofd is 

het beter te voorzien in een test die de hele vennootschap bekijkt, de solvabiliteitstest. Vanuit 

deze redenering heeft de Commissie twee testen voorzien die de financiële gezondheid van 

de vennootschap moeten waarborgen.266 Aangezien het belang van een voldoende hoog 

minimumkapitaal verwaterd is en een laag minimumkapitaal een belangrijk voordeel met zich 

meebrengt voor kmo’s, heeft de Commissie dan ook gekozen voor een minimumkapitaal van 

één euro. De drempel voor een kmo met een laag startkapitaal om een SUP op te richten is 

nu veel lager, wat een grote stimulans is voor potentiële startups. Frankrijk, Duitsland en 

Polen kunnen deze beweging bevestigen, zij kenden allen een merkbare verhoging in het 

aantal nieuwe vennootschappen nadat het minimumkapitaal door hervormingen verlaagd 

was. Het minimumkapitaal is in vele lidstaten immers verlaagd als gevolg van de arresten 

Centros en Inspire Art. Deze rechtspraak inzake vrije vestiging heeft een concurrentiestrijd 

teweeggebracht tussen de lidstaten om een zo laag mogelijk minimumkapitaal. Deze 

beweging noemt men de ‘light vehicle competition’. Het ligt volgens de Commissie ook in de 

lijn met het standpunt dat de meeste lidstaten reeds innemen voor besloten 

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, namelijk een minimumkapitaal van 1 euro 

of minder.267  

 

6.1.3 Verschillende meningen 

 

187. Niettemin was het te verwachten dat hierop uit verschillende hoeken kritiek zou 

komen. Het minimumkapitaal van 1 euro geeft volgens de EESC een verkeerd signaal dat de 

het ondernemingsrisico bij de gemeenschap komt te liggen. Dit is strijdig met het principe 

van een markteconomie. Een hoger minimumkapitaal is naar de mening van het EESC van 

belang voor het betrouwbaar karakter van de SUP omdat het betekent dat een substantieel 

risicobedrag vereist is om een beroep te kunnen doen op de beperkte aansprakelijkheid en 

dat zij alle pro’s en contra’s voor de oprichting van een vennootschap zorgvuldig moeten 

afwegen.268 Het lage minimumkapitaal kan er voor zorgen dat ondernemers (plots en zonder 

                                            
266 J. L. HANSEN, “The SUP Proposal: Registration and Capital (Articles 13-17)”, ECFR 2015, 182. 
267 Memo Proposal for a Directive on single-member private limited liability companies – frequently 
asked questions, Brussel, 9 april 2014; Duitsland heeft recent de Unternehmersgesellschaft 
geïntroduceerd in haar rechtssysteem. Deze vennootschap heeft een minimumkapitaal van €1.  
268 Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het ‘Voorstel voor een richtlijn van 
het Europees parlement en de raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid’, COM(2014) 212 def., 4.2.3. 
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erover na te denken) een SUP oprichten omdat er toch geen risico’s aan verbonden zijn. Dit 

kan enkel schade toebrengen aan de werking van onze economie.269 

 

188. Ook de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (hierna ‘Hoge Raad’) pleit voor 

een minimale harmonisatie van de bepalingen over het minimumkapitaal maar dan dient het 

kapitaal wel noemenswaardig te zijn. Zij is van mening dat door een minimale harmonisatie 

misbruik van het vestigingsrecht wordt vermeden en dat dit de rechtszekerheid in het 

communautair verkeer vrijwaart.270 De Hoge Raad pleit tegen een symbolisch of zeer laag 

bedrag als minimumkapitaal. Zij haalt hiervoor een overtuigende argumentatie aan. De 

kapitaalplicht is op te vatten als de prijs die de aandeelhouders betalen om hun 

aansprakelijkheid te beperken. Als de aandeelhouder daarentegen aansprakelijk is voor 

quasi elk risico dat hij neemt dan zal dit neerkomen op het uithollen van de beperkte 

aansprakelijkheid. De aansprakelijkheidsplichten worden zo te groot. Op basis van deze 

argumenten stelt de Hoge Raad een minimumkapitaal voor van meer dan 5000 euro. 

 

189. Hoewel de Hoge Raad verdedigbare argumenten aanhaalt, vereist de tegengestelde 

opinie zeker ook aandacht. Het is niet omdat een minimumkapitaal wordt opgelegd aan de 

vennootschap dat dit daarom voldoende garanties biedt voor een gezonde vennootschap. Er 

kan altijd sprake zijn van onderkapitalisatie naar gelang de aard van de activiteit. Het 

opleggen van een minimumkapitaal biedt dus niet altijd voldoende bescherming. Om dit te 

garanderen zouden bovenop het minimumkapitaal ook nog andere 

beschermingsmaatregelen voorzien moeten worden. 

 

190. Een oplossing om ondanks een laag minimumkapitaal nog steeds voldoende 

waarborgen te kunnen bieden is de enige aandeelhouder een solvabiliteitsverklaring te laten 

afleggen. De EESC is echter van mening dat de solvabiliteitsverklaring van de bedrijfsleider 

onvoldoende waarborgen biedt ter vervanging van een substantieel minimumkapitaal. Die 

verklaring gaat volgens hen immers met onzekerheid gepaard en het risico van een onjuiste 

voorspelling ligt bij de crediteur. Een onafhankelijke externe accountant zou de 

solvabiliteitsverklaring moeten ondertekenen. 271  Dergelijke aanpak brengt nog meer 

                                            
269 Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het ‘Voorstel voor een richtlijn van 
het Europees parlement en de raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid’, COM(2014) 212 def., 4.2.3. 
270 HOGE RAAD voor de ZELFSTANDIGEN en de KMO, Advies over een raadpleging van de Europese 
Commissie over eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 10 september 2013. 
271 Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het ‘Voorstel voor een richtlijn van 
het Europees parlement en de raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid’, COM(2014) 212 def., 4.2.3. 
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voorwaarden en verhoogt de complexiteit, terwijl het opzet van de SUP net was om in een 

eenvoudige en gemakkelijke oprichting te voorzien. Naast de solvabiliteitstest kunnen ook 

een uitkeringstest en een rentabiliteitstest een oplossing bieden om na te gaan of de 

vennootschap in staat is om op korte termijn haar schulden af te lossen. Het EESC verwijst 

ook naar een spaarmodel dat in andere lidstaten al gebruikt is om een langdurige 

onderkapitalisatie te voorkomen. Het model zorgt ervoor dat de SUP over meerdere jaren 

reserves spaart, in ruil voor het lage minimumkapitaal dat moet gestort worden bij de 

oprichting. 

 

191. De Hoge Raad biedt nog een andere oplossing. Zij pleit voor een noemenswaardig 

minimumkapitaal zoals in randnummer 188 is uitgelegd. Om rekening te houden met de 

wens naar flexibiliteit voor startende ondernemers wil ze voorzien in een opstartmodaliteit 

met een startkapitaal van 1 euro, zonder dat hier echter een aparte rechtsvorm voor ontstaat. 

Hiervoor zouden dan alternatieve minimale harmonisatieregelen dienen uitgewerkt worden 

als compensatie voor de afwezigheid van een noemenswaardig minimumkapitaal.272 

 

6.1.4 Oplossing 

 

192. Aangezien bepaalde lidstaten bemerkingen hadden bij het lage minimumkapitaal van 

1 euro, is de Commissie juridische zaken in het Parlement hier tot een compromis gekomen. 

De risico’s die verbonden zijn aan het minimumkapitaal van 1 euro worden opgevangen 

doordat de lidstaten mogen eisen dat de SUP wettelijke reserves aanlegt. Die wettelijke 

reserves dienen een percentage van de winst te vertegenwoordigen of dienen overeen te 

komen met het minimumaandeel dat vereist is voor andere besloten vennootschappen met 

beperkte aansprakelijkheid.273  

 

6.2 Vergoeding voor het aandeel 

 

193. Artikel 17 van het voorstel behelst de vergoeding die betaald moet worden voor het 

aandeel. De vergoeding wordt volledig betaald op het moment van de inschrijving van de 

                                            
272 HOGE RAAD voor de ZELFSTANDIGEN en de KMO, Advies over een raadpleging van de Europese 
Commissie over eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 10 september 2013. 
273  Hiermee worden de vennootschappen bedoeld die opgelijst zijn in Bijlage 1; Art. 16 lid 4 
Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 20. 
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SUP. In het geval van online-inschrijving gebeurt dit door storting van het bedrag op de 

rekening van de SUP. Artikel 7, lid 2 in fine maakt het duidelijk dat een toename of afname 

van het aandelenkapitaal mogelijk is en dat dit kan gebeuren in contanten en in natura. Het 

is volgens HANSEN echter niet duidelijk of betaling in natura ook mogelijk is bij de oprichting 

van de SUP.274 Uit de bewoordingen van de 3e alinea van artikel 7 kan afgeleid worden dat 

een betaling in natura ook mogelijk is bij de oprichting, aangezien het voorstel spreekt van “in 

geval van contante betaling”. Een bijkomend argument is dat lidstaten normaal gezien in de 

praktijk een betaling in natura toestaan.275 Een oplossing zou er bijgevolg in kunnen bestaan 

om hetzelfde bewijs te eisen als het nationaal recht, met als enige beperking dat de eis 

rekening moet houden met de mogelijkheid om in online inschrijving te voorzien.  

 

194. Bij een contante betaling is er natuurlijk geen bewijs voorhanden. Om die reden heeft 

de Commissie in het voorstel lid 3 ingevoegd. Dit houdt in dat de lidstaat van inschrijving de 

storting op een bankrekening bij een bank aanvaardt als bewijs van betaling of van toename 

van het kapitaal.276 DE GRANDES PASCUAL heeft in zijn werkdocument geen wijzigingen 

aangebracht in het voorstel van de Commissie. De Raad daarentegen wel, zij vond al de 

regels omtrent de betaling van de vergoeding voor het aandeel overbodig en heeft deze 

laten vallen. Het enige dat overgebleven is in het artikel is dat ingeval van contante betaling, 

de vergoeding kan worden betaald aan een vergunde kredietinstelling.277 

 

6.3 Uitkeringen 

 

6.3.1 Definitie 

 

195. Een uitkering wordt door de richtlijn 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 de overdracht van geld of goederen. Uitkeringen kunnen 

                                            
274 J. L. HANSEN, “The SUP Proposal: Registration and Capital (Articles 13-17)”, ECFR 2015, 188. 
275 J. L. HANSEN, “The SUP Proposal: Registration and Capital (Articles 13-17)”, ECFR 2015, 188. 
276 Art. 17 lid 3 voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
277 Art. 17 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, 
Brussel, 29 mei 2015. 
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de vorm aannemen van een dividend of plaatsvinden in de vorm van koop of verkoop van 

eigendom of op enige andere wijze”.278 

 

196. Een SUP kan een uitkering verrichten aan de enige aandeelhouder op grond van een 

aanbeveling van de directie. Zo omschrijft de Commissie het principe van de uitkering in haar 

voorstel. De uitkering dient wel in overeenstemming te zijn met de overige leden van het 

artikel, deze omvatten de balanstest en solvabiliteitstoets.279 Door de definitie maakt de 

wetgever duidelijk dat een uitkering elke overdracht van geld of goederen omvat naar de 

enige aandeelhouder, maar het maakt ook duidelijk dat elk financieel voordeel dat de 

aandeelhouder ontvangt van de SUP onder de definitie van een uitkering valt.280 Het begrip 

uitkering wordt in het voorstel breder uitgelegd dan in de lidstaten. In Nederland bijvoorbeeld 

zijn de voorzieningen op uitkeringen enkel van toepassing op uitkeringen waarover de 

algemene vergadering heeft beslist. 281 

 

6.3.2 Ratio 

 

197. Om schuldeisers te beschermen mag een uitkering aan een aandeelhouder slechts 

worden toegestaan als de SUP de balanstest en de solvabiliteitstoets doorstaat.282 Op deze 

manier wil de wetgever een garantie bieden voor de schuldeisers dat ze betaald worden. Als 

de aandeelhouder namelijk enkel uitkeringen mag doen aan zichzelf nadat hij de balanstoets 

en solvabiliteitstoets heeft doorstaan, en dus in staat is eerst de schuldeisers te betalen, zal 

hij een grotere drijfveer hebben om winst te maken zodat er nog genoeg overschiet om 

zichzelf uit te keren.283 De testen zijn strenger dan in meerdere lidstaten maar moeten zo het 

risico opheffen dat lowbudget vennootschappen gebruik maken van de kans om een SUP op 

te richten met het minimumkapitaal van slechts één euro.  

 

                                            
278 Art. 2 lid 3 voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
279 Zie infra 6.2.3 en 6.2.4. 
280 V. KNAPP, “Directive on Single-Member Private Limited Liability Companies: Distributions”, ECFR 
2015, 192. 
281 V. KNAPP, “Directive on Single-Member Private Limited Liability Companies: Distributions”, ECFR 
2015, 192. 
282 J. SCHMIDT, “Die SUP aus der Sicht der Kommission und ihr Kapitalschutz” in M. LUTTER en J. 
KOCH, Societas Unius Personae (SUP), De Gruyter, 2015, 13. 
283  C. TEICHMANN en A. FRÖHLICH, “Societas Unius Personae (SUP), Facilitating Cross-Border 
Establishment”, MJ 2014, 3, 537. 
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6.3.3 Balanstest 

 

198. In artikel 18 lid 2 wordt de balanstest uitgelegd. Het houdt in dat de SUP geen 

uitkering mag verrichten als bij het afsluiten van het laatste boekjaar de netto activa minder 

bedragen dan het kapitaal vermeerderd met de niet-uitkeerbare reserves. Deze berekening 

wordt gebaseerd op de meest recente balans. Bij de berekening wordt ook rekening 

gehouden met veranderingen in het aandelenkapitaal of in de niet-uitkeerbare reserves.284 

Het is niet verplicht dat wettelijke reserves in de toets worden betrokken. Dat is omdat artikel 

16, lid 4 lidstaten verplicht erop toe te zien dat de SUP niet wordt onderworpen aan regels 

die hem verplichten wettelijke reserves op te bouwen, maar ze moeten er op toezien dat 

vennootschappen wettelijke reserves mogen opbouwen in overeenstemming met hun 

statuten.285 De berekening moet gebaseerd zijn op de meest recentelijk vastgestelde balans 

maar zegt ook dat elke verandering in het aandelenkapitaal of in het deel van de niet-

uitkeerbare reserves, die plaatsgevonden hebben na de einddatum van het boekjaar, in 

aanmerking wordt genomen.286 Uit het voorstel lijkt ook dat de SUP geen uitkering zal 

kunnen verrichten in het eerste jaar, aangezien ze moet verwijzen naar de netto activa op de 

einddatum van het laatste boekjaar.287 

 

6.3.4 Solvabiliteitstoets 

 

199. Indien de uitkering die de SUP wil doen de balanstest doorstaat, dan moet er ook nog 

een solvabiliteitstoets worden uitgevoerd. De solvabiliteitstest houdt, naar de verwoordingen 

van de SUP, het volgende in: 

 

“De SUP verricht geen uitkering aan de enige vennoot indien deze tot gevolg heeft 

dat de SUP niet in staat is haar schulden af te lossen wanneer deze opeisbaar 

worden na de uitkering. De directie verklaart schriftelijk dat zij na grondig onderzoek 

naar de zaken en vooruitzichten van de SUP tot de redelijke bevinding is gekomen 

                                            
284 Art. 18 lid 2 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
285 V. KNAPP, “Directive on Single-Member Private Limited Liability Companies: Distributions”, ECFR 
2015, 194; Art. 16, lid 4 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
286 Art. 18, lid 2 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
287 V. KNAPP, “Directive on Single-Member Private Limited Liability Companies: Distributions”, ECFR 
2015, 194. 
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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 (een ‘solvabiliteitsverklaring’). De solvabiliteitsverklaring wordt ondertekend 

door de directie en een kopie ervan wordt aan de enige vennoot ter hand gesteld 15 

dagen voordat het besluit over de uitkering wordt vastgesteld.”288  

 

Het bestuur zal dus in een schriftelijke solvabiliteitsverklaring bevestigen dat de SUP na de 

uitkering haar schulden zal kunnen blijven betalen het daaropvolgende jaar. De enige 

aandeelhouder dient een kopie van deze solvabiliteitsverklaring te ontvangen binnen vijftien 

dagen voordat het uitkeringsbesluit wordt genomen. De verklaring dient ook openbaar 

gemaakt te worden. De Commissie maakte de solvabiliteitsverklaring verplicht, maar in het 

akkoord binnen de Raad is overeengekomen dat de lidstaten dergelijke 

solvabiliteitsverklaring kunnen vereisen. Lidstaten kunnen ook bepalen dat het niet nodig is 

dat de directeur expliciet aangeeft een grondig onderzoek gevoerd te hebben. In het geval 

dat wel een solvabiliteitsverklaring is ondertekend, wordt deze als afdoende beschouwd en 

bekendgemaakt in het register.289 

 

200. KNAPP meent dat de vereiste om een “grondig” onderzoek te voeren naar de zaken 

en vooruitzichten van de SUP bezwaarlijk is voor het bestuur. Volgens haar zou het beter 

zijn een “redelijk” onderzoek te voeren. Dit zou het bestuur troost bieden dat ze niet zomaar 

aansprakelijk worden gesteld omdat ze de vooruitzichten van de SUP hadden kunnen 

onderzoeken, maar het niet gedaan hebben aangezien het te veel geld en tijd kostte.290  

 

201. Deze test is ingevoerd om de schuldeisers bescherming te bieden. De Commissie wil 

hierdoor vermijden dat een SUP een uitkering zou verrichten wanneer zij zich dit eigenlijk 

niet kan veroorloven. Een uitkering kan namelijk niet plaatsvinden indien daaruit zou volgen 

dat de SUP haar schulden niet meer zou kunnen betalen wanneer deze opeisbaar worden. 

Door de solvabiliteitstoets wordt het bestuur verplicht om naar de toekomst te kijken, meer 

bepaald naar situatie van het volgende jaar. Maar het verbod om uitkeringen te doen als 

blijkt dat de SUP zijn schulden niet meer kan betalen, is niet enkel beperkt tot schulden. 

                                            
288 Art. 18, lid 4 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
289 Art. 18 lid 3 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene 
oriëntatie, Brussel, 29 mei 2015. 
290 V. KNAPP, “Directive on Single-Member Private Limited Liability Companies: Distributions”, ECFR 
2015, 195. 



 93 

Indien een SUP andere passiva heeft die betaalbaar worden meer dan 12 maanden nadat 

de voorgestelde uitkering is gedaan, dan zal het bestuur ook hier moeten nagaan of de SUP 

wel in staat zal zijn haar verantwoordelijkheden na te komen. Als dit niet het geval is, dan 

mag het bestuur de uitkering niet aanbevelen.291 Het is echter wel niet heel duidelijk hoe het 

bestuur dit moet beoordelen. Zij moeten de afweging maken met een gebruikelijke 

zorgvuldigheid die iemand kan verwachten van een bestuurder. De vraag is dan ook of dit 

het advies van een auditeur impliceert. KNAPP meent dat dit niet verplicht is maar als de 

situatie ingewikkeld is dan kan dit wel het advies van een externe adviseur vergen. Er hangt 

immers veel van af. De bestuurders kunnen immers hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden 

wanneer zij wisten of geacht werden te weten dat de schulden niet konden betaald worden. 

Zij zijn aansprakelijk voor het bedrag van de uitkering. Een bestuurder kan alleen aan de 

aansprakelijkheid ontkomen indien hij aantoont dat de uitering hem niet toerekenbaar is en 

dat hij er alles aan gedaan heeft om de negatieve gevolgen van een onjuiste uitkering te 

voorkomen. 292  

 

202. Dezelfde aansprakelijkheid voor bestuurders geldt ook voor de enige aandeelhouder. 

De enige aandeelhouder is aansprakelijk ten aanzien van een besluit tot uitkering als 

bedoeld in artikel 21.293 De aansprakelijkheid van een aandeelhouder strekt zich enkel uit tot 

het bedrag dat die aandeelhouder heeft ontvangen.  

 

203. De praktische uitvoering van de balanstest dient volgens de Raad overgelaten te 

worden aan de lidstaten. De lidstaat kan bepalen dat de termijn bijvoorbeeld verlengd wordt 

tot een jaar. Ook kunnen de lidstaten “in hun nationaal recht bepalingen opnemen die de 

uitkeringen beperken tot de onder dit artikel vallende uitkeringen, mits die bepalingen de 

SUP niet onderwerpen aan striktere eisen dan het nationale recht dat van toepassing is op 

de in bijlage I vermelde besloten vennootschappen op aandelen met beperkte 

aansprakelijkheid.”294 De Belgische wetgever mag de SUP dus niet onderwerpen aan een 

striktere wetgeving dan deze die geldt voor bvba’s. Bovendien omvat de algemene oriëntatie 

ook een regeling in verband met schade. Lid 7 van artikel 18 bepaalt dat lidstaten de 
                                            
291 V. KNAPP, “Directive on Single-Member Private Limited Liability Companies: Distributions”, ECFR 
2015, 195. 
292 V. KNAPP, “Directive on Single-Member Private Limited Liability Companies: Distributions”, ECFR 
2015, 195. 
293 Art. 18 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
294 Art. 18, lid 5 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene 
oriëntatie, Brussel, 29 mei 2015. 
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mogelijkheid hebben om een vergoeding te voorzien voor personen die schade hebben 

geleden.295 

 

6.3.5 Herkomst 

 

204. De artikels die de uitkering behandelen zijn gebaseerd op het recht van het Verenigd 

Koninkrijk. De verplichtingen in het voorstel doen denken aan het Engels recht waaronder 

bestuurders in strijd met hun bestuurlijke verplichtingen handelen (en eventueel ook 

persoonlijke aansprakelijkheid) als ze een dividend betalen of aanbevelen als de 

vennootschap hierdoor zijn schulden niet meer kan betalen wanneer ze vervallen zijn.296 De 

solvabiliteitstoets is ook een bekend concept in het Verenigd Koninkrijk. Onder de 

Companies Act 2006 mag een besloten vennootschap zijn aandelenkapitaal verminderen als 

alle bestuurders een solvabiliteitsverklaring hebben afgelegd en een meerderheid van 

minimum 75% van de aandeelhouders gestemd heeft om het kapitaal te verminderen.297  

 

205. Niet enkel het Verenigd Koninkrijk kent een solvabiliteitstoets. De wet 

vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht vereenvoudigde de regels omtrent Nederlandse 

besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (hierna ‘BVs’). 298  Deze wet 

voerde een nieuw systeem in voor betaling van uitkeringen waaronder uitkeringen aan 

aandeelhouders. Het bestuur is verplicht deze uitkeringen goed te keuren en bovendien 

moet een uitkeringstest worden afgelegd met een positief resultaat en eventueel een 

balanstest. Het bestuur in Nederland mag enkel weigeren om een uitkering goed te keuren 

als het weet of redelijkerwijze kan voorzien dat indien de uitkering plaatsvindt dat de BV niet 

langer in staat zal zijn schulden te betalen. Indien het bestuur wist of werd geacht te weten 

dat de BV zijn schulden niet kon betalen dan is elk lid van het bestuur hoofdelijk 

aansprakelijk voor het volledige bedrag van de uitkering. Hieraan kan een bestuurder enkel 

ontkomen indien hij bewijst dat de uitkering niet te wijten is aan zijn handelingen of 

                                            
295 Art. 18, lid 7 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene 
oriëntatie, Brussel, 29 mei 2015. 
296 V. KNAPP, “Directive on Single-Member Private Limited Liability Companies: Distributions”, ECFR 
2015, 195. 
297 V. KNAPP, “Directive on Single-Member Private Limited Liability Companies: Distributions”, ECFR 
2015, 195. 
298 Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de 
aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 5 juli 2012, nr. 299. 
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nalatigheden en hij de nodige maatregelen heeft genomen om nadelige gevolgen van de 

uitkering te vermijden.  

 

206. Deze criteria die van toepassing zijn op bestuurders dienen volgens KNAPP ook 

toepasselijk te zijn op aandeelhouders. Dit evenwel met de uitzondering dat de 

aandeelhouder uitsluitend aansprakelijk is voor het bedrag dat hij ontvangen heeft als 

uitkering.299 

 

6.4 Restitutie van ten onrechte verrichte uitkeringen 

 

207. Artikel 19 voert nog een artikel in ten behoeve van de schuldeisers. Wanneer een 

uitkering in strijd met artikel 18, lid 2 of 3, werd verricht (hiermee bedoelt de wetgever de 

balanstest en de solvabiliteitstoets), dan worden die bedragen terugbetaald aan de SUP als 

de enige aandeelhouder weet had van van de strijdigheid van de uitkeringen met artikel 

18.300 De Raad heeft dit artikel geschrapt in haar algemene oriëntatie. Zij heeft dit artikel 

verwerkt in artikel 18 omtrent de uitkeringen.301  

 

6.5 Kapitaalvermindering 

 

208. Indien er een kapitaalvermindering plaatsvindt, dient deze in overeenstemming te zijn 

met de balanstest en solvabiliteitstoets. Het gaat hier over een kapitaalvermindering die in 

feite neerkomt op een uitkering aan de enige vennoot. 302  De Commissie wil hiermee 

aangeven dat niet enkel kapitaalverminderingen zijn bedoeld waar de aandeelhouder direct 

cash ontvangt, maar ook een kapitaalvermindering waarbij winst wordt gemaakt die dan later 

wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder.303 Net zoals het artikel 19 omtrent de restitutie van 

onterecht verrichte uitkeringen heeft de Raad artikel 20 geschrapt in haar algemene 

                                            
299 V. KNAPP, “Directive on Single-Member Private Limited Liability Companies: Distributions”, ECFR 
2015, 196. 
300 Art. 19 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
301 Art. 18 lid 6 jo art. 19 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 
- Algemene oriëntatie, Brussel, 29 mei 2015. 
302 Art. 20 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
303 V. KNAPP, “Directive on Single-Member Private Limited Liability Companies: Distributions”, ECFR 
2015, 199. 
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oriëntatie en ook onder artikel 18 lid 6 geplaatst. Lid 6 omvat nu de twee artikelen, 19 en 20, 

waardoor ook kapitaalverminderingen dienen terugbetaald te worden aan de SUP.304 De 

Commissie juridische zaken van het Parlement volgt de Raad hierin en past dezelfde 

wijzigingen toe.305 

 

7. Organisatie 

 

7.1 Besluiten van de enige aandeelhouder 

 
209. Het voorstel van de Commissie voorzag in een artikel over de besluiten van de enige 

aandeelhouder. Volgens dit artikel moet de enige aandeelhouder de besluiten die deze 

neemt schriftelijk vastleggen en moet hij deze voor minstens vijf jaar bewaren. De 

aandeelhouder neemt onder meer besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening, de 

uitkeringen aan de aandeelhouder, uitbreiding en vermindering van het kapitaal en wijziging 

van de statutaire zetel. Er zijn enkel inhoudelijke beperkingen omtrent het nemen van 

besluiten, geen formele beperkingen of tijd- en plaatsbeperkingen.306 

 

210. Artikel 21 van het voorstel stelt duidelijk dat de enige aandeelhouder besluiten mag 

nemen zonder een algemene vergadering samen te roepen.307 De aandeelhouder mag 

aanwijzingen geven aan het bestuursorgaan als deze aanleunen bij de nationale wetten die 

de belangen van andere partijen beschermen. 308 Dit betekent dat een 

“éénaandeelhoudervergadering” beperkt kan worden tot een telefoongesprek of zelfs een e-

mail.  

 

                                            
304 Art. 18 lid 6 jo art. 19 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 
- Algemene oriëntatie, Brussel, 29 mei 2015. 
305 Art. 18 jo art. 19 jo art. 20 Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel 
voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 21. 
306 Art. 21 voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
307 Art. 21 lid 3 jo. art. 4 voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
308 S. TER BRAKE en T. VAN DUUREN, “The Societas UNIUS Personae: a Welcome European Vehicle”, 
ECL 2015, 6, 276. 
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211. De enige formele vereiste is dat beslissingen die genomen zijn door de enige 

aandeelhouder schriftelijk zijn vastgesteld door de aandeelhouder en voor 5 jaar lang worden 

bijgehouden.309 De reden waarom de beslissingen schriftelijk moeten worden vastgesteld is 

om transparantie te garanderen en om manipulatie te voorkomen.310 

 

212. Dit artikel is achteraf door de algemene oriëntatie geschrapt.311 Zo laat de Raad het 

systeem dat is uitgestippeld door de Commissie, links liggen. In de algemene oriëntatie zijn 

nu geen regels meer te vinden over de aspecten waarover de enige aandeelhouder dient te 

beslissen, noch is er een verbod voor lidstaten om formele vereisten te vragen voor de 

besluitvormingsprocedure. Integendeel, in overweging 11a van de preambule staat duidelijk 

vermeld dat de lidstaten het recht hebben om beperkingen op te leggen met betrekking tot 

de manier waarop die beslissingen kunnen worden genomen.312  

 

213. JUNG merkt terecht op dat artikel 4 van de algemene oriëntatie wel nog een deel van 

de besluitvorming regelt. Het aangepaste artikel 4 is gebaseerd op het geschrapte artikel 

21.313 Het artikel houdt in dat de enige aandeelhouder de bevoegdheden uitoefent die zijn 

toegekend aan de algemene vergadering. Bovendien worden zijn besluiten opgenomen in 

een proces-verbaal of op schrift gesteld en ten minste vijf jaar bewaard. Lidstaten kunnen 

een langere bewaringstermijn bevelen en kunnen ook toestaan dat de besluiten elektronisch 

bewaard worden.314 

 

214. Ook in het tweede werkdocument van de Commissie juridische zaken van het 

Parlement is dit artikel weggelaten. Meer nog, de rapporteur besliste zelfs om het hele deel 

over de organisatie te laten vallen. Het enige dat volgens zijn werkdocument in het voorstel 

                                            
309 P.-H. CONAC, “The Societas Unius Personae (SUP): A “Passport” for Job Creation and Growth”, 
ECFR 2015, 162. 
310 S. JUNG, Societas Unius Personae (SUP), the new corporate element in company groups, EBLR 
2015, 681-682. 
311 Art. 21 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, 
Brussel, 29 mei 2015. 
312 S. JUNG, Societas Unius Personae (SUP), the new corporate element in company groups, EBLR 
2015, 682; Overweging 11a Preambule van het Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 
- Algemene oriëntatie, Brussel, 21 mei 2015. 
313 S. JUNG, Societas Unius Personae (SUP), the new corporate element in company groups, EBLR 
2015, 683. 
314 Art. 4 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (SUP-D-COM). 
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mag blijven staan over de structuur en organisatie van de SUP, is een wel heel algemene 

bepaling in de overwegingen: 

“De directie van een SUP moet zijn samengesteld uit een of meer directeuren. Alleen 

natuurlijke personen mogen tot directeur worden benoemd, tenzij de lidstaat van 

inschrijving toestaat dat rechtspersonen als directeur optreden.”315 

 

7.2 Leidinggevend orgaan 

 

215. Aangezien de enige aandeelhouder van de SUP beslist over het enige aandeel in de 

vennootschap is er risico op besluitvorming uit eigenbelang en op besluitvorming die het 

onderscheid tussen de afzonderlijke organen van de vennootschap niet respecteert.316 Om 

problemen te vermijden zijn er dan ook bepalingen noodzakelijk omtrent de leiding van de 

vennootschap. Een geharmoniseerde regeling omtrent het bestuur is vooral nuttig voor 

kmo’s, aangezien zij meestal te klein zijn om in een degelijke juridische structuur te 

voorzien.317 

 
216. In het voorstel sprak men van de leiding door een directie die bestaat uit één of meer 

directeuren.318 Het woord directie uit artikel 22 is vervangen door een leidinggevend orgaan. 

Dit orgaan is samengesteld uit één of meer leden. Er kan ook voorzien worden in een 

toezichthoudend orgaan. Als een lid van het leidinggevend orgaan ontslagen wordt verliest 

hij onmiddellijk zijn gezag en bevoegdheid. Evenwel behoudt hij zijn rechten en plichten en 

het vertrouwen van derden met betrekking tot de gegevens in het ondernemingsregister op 

grond van het nationaal recht.319 

 

                                            
315 Overweging 22 preambule Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel 
voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 14. 
316 D. AHERN, “The Societas Unius Personae: using the single-member company as a vehicle for EU 
private company law reform, some critical reflections on regulatory approach” in A.J. VIERA, Close 
Corporations in Europe: The Race of Flexibility, 2015, 1. 
317  C. TEICHMANN en A. FRÖHLICH, “Societas Unius Personae (SUP), Facilitating Cross-Border 
Establishment”, MJ 2014, 3, 540. 
318 Art. 22 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
319 Art. 22 lid 1 en 2 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement 
en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - 
Algemene oriëntatie, Brussel, 29 mei 2015. 



 99 

217. De Commissie laat de keuze open tussen een one-tier board of een two-tier board 

structuur. Bij een one-tier board zetelen de uitvoerende bestuurders en de niet-uitvoerende 

bestuurders in één orgaan. Hiermee bedoelt men het leidinggevend orgaan en het 

toezichtgevend orgaan. In een two-tier board structuur nemen de uitvoerende en niet-

uitvoerende bestuurders zitting in twee aparte organen, namelijk de raad van bestuur en de 

raad van commissarissen. De meeste landen die reeds voorzien in een two-tier voorzien dit 

niet voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. De vraag onder welke 

omstandigheden een raad van commissarissen van toepassing zal kunnen zijn voor de SUP, 

blijft voorlopig nog onbeantwoord.320 

 

Een groot nadeel dat de keuze tussen deze beide structuren met zich meebrengt, is dat dit 

de harmonisatie van de SUP niet ten goede komt. Het vermindert de uniformiteit van de SUP 

tussen de verschillende rechtssystemen. MALBERTI voegt hier ook aan toe dat alle regels 

verbonden met de raad van commissarissen nationaal geregeld zullen zijn, zoals de 

bevoegdheden en de plichten van de raad van commissarissen. Dit heeft tot gevolg dat 

laatstgenoemde regels volledig buiten het toepassingsgebied van het Europees 

vennootschapsrecht zullen liggen.321 

 

218. De Raad heeft in de algemene oriëntatie ook een bepaling ingevoegd in verband met 

de weigering en ongeschiktheid van een leidinggevend lid, zoals ook in het voorstel van de 

Commissie stond. Ten eerste kan een persoon die ongeschikt werd verklaard in het land van 

inschrijving geen leidinggevend lid zijn noch ook geen toezichthoudend lid. Ten tweede kan 

een lidstaat weigeren om iemand als lid van het leidinggevend of toezichthoudend orgaan te 

aanvaarden in het geval dat deze persoon ongeschikt werd verklaard door een rechterlijke of 

administratiefrechtelijke beslissing die nog steeds van kracht is in een andere lidstaat. 

 

219. Lidstaten kunnen informatie over die beslissing tot ongeschiktheidsverklaring 

uitwisselen door middel van het informatiesysteem interne markt (hierna ‘IMI’). De 

verordening die het systeem regelt is sinds december 2012 van kracht.322 IMI is een online 

systeem waardoor instanties uit alle lidstaten kunnen samenwerken voor de uitwisseling van 

                                            
320 C. MALBERTI, “The relationship between the Societas Unius Personae proposal and the acquis: 
Creeping Toward an Abrogation of EU Company Law?”, ECFR 2015, 259. 
321 C. MALBERTI, “The relationship between the Societas Unius Personae proposal and the acquis: 
Creeping Toward an Abrogation of EU Company Law?”, ECFR 2015, 260. 
322  Verord. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de administratieve 
samenwerking via het Informatiesysteem interne markt en tot intrekking van Beschikking 2008/49/EG 
van de Commissie („de IMI-verordening”), 25 oktober 2012. 
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informatie. Door middel van standaardvertalingen kunnen nationale, regionale, maar ook 

lokale overheden uit alle lidstaten communiceren met elkaar in hun eigen taal. IMI heeft vele 

voordelen voor de interne markt. Zo moeten lidstaten slechts één netwerkrelatie meer 

onderhouden in plaats van 28 bilaterale relaties en ze besparen op tijd en middelen door de 

duidelijke transparantie en voorspelbaarheid van het systeem.323  

 

De verordening is van toepassing op de informatie-uitwisseling omtrent de 

ongeschiktheidsverklaringen binnen de SUP. De lidstaat kan dit niet weigeren. De enige 

uitzondering die hierop gemaakt wordt is wanneer het doorgeven van de gevraagde 

informatie leidt tot een schending van de voorschriften met betrekking tot de 

persoonsgegevens van de persoon in kwestie. De lidstaat moet de weigering wel motiveren. 

Buiten deze uitzondering verbinden de lidstaten zich wel tot de vertrouwelijkheid van de 

informatie en tot het voldoen aan de eisen betreffende de bescherming van 

persoonsgegevens. 

 

7.3 Aanwijzingen van de aandeelhouder en bevoegdheid om overeenkomsten te sluiten 

namens een SUP 

 

220. De Commissie nam in haar voorstel ook een artikel op over het recht van de 

aandeelhouder om aanwijzingen te geven. De enige aandeelhouder heeft het recht dit te 

doen maar deze aanwijzingen zijn niet bindend voor een directeur voor zover ze in strijd zijn 

met de statuten of met het toepasselijk nationaal recht. In het voorstel was ook bepaald dat 

de directie van de SUP de bevoegdheid heeft om de SUP te vertegenwoordigen. Tenzij de 

statuten voorzien in gezamenlijke vertegenwoordiging kan de directie de SUP zelfs 

individueel vertegenwoordigen. Enkel op dit vlak mag de vertegenwoordigingsbevoegdheid 

worden beperkt, op elke andere beperking van de bevoegdheden van directeuren kunnen 

derden geen beroep doen in een geschil. Elke handeling die deze directie stelt is bindend 

voor de SUP, zelfs als ze niet binnen haar doelstelling valt. De directie kan de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid ook delegeren als dit is toegestaan door de statuten. 324 

 

                                            
323 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 6 november 2008, “De voordelen van de interne 
markt benutten door betere administratieve samenwerking”, COM(2008) 703 definitief, niet 
bekendgemaakt in het Publicatieblad. 
324 Directeur is vervangen door lid van het leidinggevend orgaan, zie randr. 185; Art. 23 en 24 Voorstel 
voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
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221. Beide artikels zijn geschrapt door de Raad in de algemene oriëntatie.325 Ook de 

Commissie juridische zaken vond deze artikels niet nodig in de richtlijn. 

 

7.4 Omzetting van een SUP in een andere vennootschapsvorm 

 
222. Een SUP kan op elk moment besluiten om zich om te zetten in een andere 

vennootschapsvorm, volgens de procedure en voorwaarden vastgelegd in het nationaal 

recht. Deze bepaling is behouden gebleven in de algemene oriëntatie. De andere bepalingen 

in verband met de omzetting van een SUP zijn geschrapt door de Raad. Het betreft artikel 25 

lid 1 en lid 3 van het voorstel. Lid 1 zegt dat lidstaten in hun nationaal recht een bepaling 

moeten voorzien waardoor een SUP wordt ontbonden of omgezet in een andere vorm als ze 

niet meer aan de voorwaarden in de richtlijn voldoet. In lid 3 stond dat een omgezette SUP 

de afkorting “SUP” niet meer mag gebruiken.326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
325 Art. 23 en 24 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene 
oriëntatie, Brussel, 29 mei 2015. 
326 Art. 25 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
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Afdeling 3. Slotbepalingen 
 

1. Uitoefening van gedelegeerde bevoegdheden 

 

223. Zowel het voorstel als de algemene oriëntatie kennen de bevoegdheid om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen, toe aan de Commissie. De Commissie kent in het 

voorstel zichzelf deze bevoegdheid voor onbepaalde tijd toe. Na de besprekingen in de Raad 

is de delegerende bevoegdheid beperkt tot vijf jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van 

de richtlijn. De algemene oriëntatie voorziet wel in een stilzwijgende verlenging van de 

termijn, telkens voor een termijn van vijf jaar, tenzij het Parlement of de Raad zich ten laatste 

drie maanden voor het verstrijken van elke termijn tegen de verlenging verzet.  

 

224. Het voorstel heeft wel in lid 3 van artikel 26 voorzien in een soort van 

alarmbelprocedure. Het Parlement of de Raad kan de delegatie van de Commissie te allen 

tijde intrekken. Wanneer zij besluiten tot de intrekking eindigt de delegatie van de 

bevoegdheid. Het besluit tot intrekking wordt van kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Gedelegeerde 

handelingen die reeds van kracht zijn worden niet beëindigd door de intrekking.327 

 

225. Het Tweede Werkdocument heeft het artikel 26 van het voorstel van de Commissie 

volledig overgenomen. De rapporteur had geen opmerkingen bij deze bepaling. 

 

2. Comitéprocedure 

 
226. De Commissie voorzag in haar voorstel de bijstand door het Comité voor 

Vennootschapsrecht.328 De Raad vond deze bepaling klaarblijkelijk overbodig en heeft het 

artikel geschrapt. De rapporteur volgde de Raad hierin en schrapte het artikel ook. 

 

                                            
327 Art. 26 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid; Art. 26 Resultaat besprekingen: 
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, Brussel, 29 mei 
2015. 
328 Art. 27 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
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3. Sancties 

 

227. Het is evident dat een artikel omtrent sancties niet kan ontbreken in het voorstel. 

Wanneer een SUP de nationale bepalingen die krachtens de richtlijn zijn vastgesteld 

schendt, zullen de lidstaten voorzien in sancties. De lidstaten verbinden zich er ook toe om 

alle maatregelen te nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat die sancties ten uitvoer 

worden gelegd. Ten slotte voegt de Commissie er nog aan toe dat de sancties doeltreffend, 

evenredig en afschrikkend moeten zijn.329  
 
228. Het Tweede Werkdocument van DE GRANDES PASCUAL eindigt de richtlijn met artikel 

28. De volgende artikels over de intrekking, wijziging van Verordening nr. 1024/2012, de 

omzetting van de richtlijn in het nationale recht en de inwerkingtreding, bespreekt hij niet 

meer. De reden hiervoor kan zijn dat hij hierbij geen opmerkingen heeft of dat er geen 

wijzigingen of problemen zijn bij de laatste artikels. Het document brengt daarentegen wel 

een wijziging aan in artikel 28. Het artikel wijzigt in “Boetes en ambtshalve ontbinding”. De 

regels omtrent de sancties blijven dezelfde, maar het document voorziet bovendien dat de 

lidstaten erop toezien dat de bevoegde autoriteiten in staat moeten zijn een SUP te kunnen 

ontbinden als vastgesteld wordt dat deze geen enkele economische activiteit uitoefent. 

Hiermee doelt de rapporteur op de ontwikkeling van brievenbusvennootschappen. Er heerst 

namelijk onder de lidstaten een vrees voor misbruik van het systeem door de ontwikkeling 

van brievenbusvennootschappen. Door de invoering van deze bepaling wou de rapporteur 

de lidstaten geruststellen doordat de lidstaten de SUP in dergelijke gevallen kunnen 

ontbinden.330 

 

4. Intrekking 

 
229. Aangezien deze richtlijn een vervanging biedt voor de richtlijn inzake het 

vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid, wordt deze verordening ingetrokken. De intrekking vindt plaats 24 

maanden na de datum van inwerkingtreding van de richtlijn betreffende de SUP. Elke 

                                            
329 Art. 28 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, 
Brussel, 29 mei 2015. 
330 Art. 28 Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 22. 
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verwijzing naar de ingetrokken richtlijn geldt als verwijzing naar de richtlijn betreffende de 

SUP.  

 

5. Wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 

 

230. De bijlage van de Verordening 1024/2012 wordt zodanig gewijzigd dat een paragraaf 

wordt ingevoegd die de “richtlijn inzake eenpersoonsvennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid” vermeldt. 

 

6. Omzetting 

 

231. Aangezien de SUP wordt geïmplementeerd als een richtlijn, zal deze ook moeten 

omgezet worden in het nationaal recht van de lidstaten. De lidstaten verbinden zich er toe 

om de richtlijn om te zetten binnen 24 maanden na de datum van vaststelling van de richtlijn. 

Hiervoor nemen ze alle wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen die nodig zijn voor de 

omzetting en delen deze mee aan de Commissie.331 

 

232. Vanaf dag één na de termijn van 24 maanden passen de lidstaten de bepalingen van 

de omgezette richtlijn toe. Hierbij dienen ze te verwijzen naar de richtlijn waarvoor de 

lidstaten zelf de regels vaststellen. Bovendien zijn de lidstaten verplicht de Commissie de 

tekst van de belangrijkste bepalingen van het nationaal recht mede te delen.  

 

7. Inwerkingtreding 

 

233. De richtlijn omtrent de SUP zal in werking treden de dag volgend op de dag van haar 

bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze datum ligt nog niet vast 

aangezien we nog in het stadium van een voorstel voor een richtlijn zitten.  

 

 

 

 

                                            
331 Art. 31 Resultaat besprekingen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Algemene oriëntatie, 
Brussel, 29 mei 2015. 



 105 

DEEL 3: EVALUATIE VAN HET VOORSTEL 
 

234. Nu de bestanddelen van de SUP zijn geanalyseerd volgt een evaluatie van het 

voorstel. De evaluatie begint met een beknopt overzicht van de verschillen tussen de SPE en 

de SPE (Hoofdstuk 1). Het deel gaat verder met een bespreking van de voordelen en 

mogelijke hinderpalen bij het voorstel tot oprichting van een SUP (Hoofdstuk 2). Nadien volgt 

meer informatie over het toepassen van een SUP in de praktijk (Hoofdstuk 3). 

 

Hoofdstuk 1: Overzicht van de verschillen tussen de SPE en de SUP 
 

SPE SUP 

Verordening Richtlijn 

Supranationale vennootschapsvorm Nationale vennootschapsvorm 

Art. 352 VWEU Art. 50 VWEU 

Eén of meerdere aandeelhouders Eén aandeelhouder 

Minimumkapitaal €1, max. €8000 Minimumkapitaal €1 

Mogelijkheid tot gebruik modelstatuten Verplicht gebruik modelstatuten 

Geen verplichte solvabiliteitstest Verplichte solvabiliteitstest 

 

235. Dit hoofdstuk wil een beknopt overzicht geven van de relevante verschillen tussen de 

SPE en de SUP.332 Het voorstel van de verordening tot oprichting van een SPE is niet 

aanvaard door de lidstaten. De aanvaarding vereiste namelijk een unanieme stem van alle 

lidstaten, op grond van artikel 352 VWEU. De Commissie heeft voorzien in een minder 

strenge vereiste voor de SUP. Zij heeft het voorstel gebaseerd op artikel 50 VWEU waarbij 

een gekwalificeerde meerderheid binnen de Raad volstaat.  

 

236. Zoals te zien is in de tabel, zijn de vereisten in de SUP veel strenger dan deze van de 

SPE. Het is logisch dat de Commissie dit gedaan heeft om de harmonisatie van het voorstel 

te bevorderen. Bij de SUP is het gebruik van een modelformulier voor de statuten verplicht, 

alsook de solvabiliteitstest. Bij de oprichting van een SPE daarentegen, kunnen de lidstaten 

de regels wat meer aanpassen naar hun voorkeur. Zij kunnen het minimumkapitaal verhogen 

tot een maximum van 8000 euro indien ze het minimumkapitaal van 1 euro te laag vinden. 

                                            
332 Deze scriptie geeft de verschilpunten met de SE niet weer aangezien de SE een naamloze 
vennootschapsvorm is, opgericht met een ander doel dan de SUP. Het is bijgevolg niet relevant voor 
deze scriptie om dit te benadrukken. 
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De lidstaten kunnen er ook voor opteren om het gebruik van modelstatuten niet te 

verplichten of zelfs niet te voorzien. Dit heeft natuurlijk tot gevolg dat de SPE er in alle landen 

anders zal uitzien, desondanks er sprake is van één Europese vennootschapsvorm. De SUP 

zal ook in elk land anders ingevuld worden maar bevat wel verplichtingen op cruciale punten. 

 

237. Er zijn natuurlijk ook veel gelijkenissen tussen de SPE en de SUP. Het voorstel voor 

beide vennootschapsvormen is er gekomen om kmo’s een mogelijkheid te bieden om op een 

eenvoudigere wijze grensoverschrijdende activiteiten te verrichten. De SPE is ook net zoals 

de SUP een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders. 

Bij beide voorstellen wordt de doelstelling vooral bereikt door de volledig elektronische 

oprichting.   
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Hoofdstuk 2: Voor- en nadelen 
 

Afdeling 1. Voordelen 
 

238. Een nieuwe vennootschapsvorm voor besloten eenpersoonsvennootschappen met 

beperkte aansprakelijkheid is een welkom vehikel voor zowel Europa als voor potentiële 

oprichters. Binnen de Europese Unie zal de oprichting van een SUP een positief effect 

hebben op de bevordering van de economische groei, op de groei van de werkgelegenheid 

en op de innovatie.333 Dit is logisch aangezien dat net de doelstelling is van de richtlijn.334 De 

oprichters van een SUP hebben zelf ook voordelen bij de oprichting van een SUP wanneer 

zij handel willen drijven in Europa. De voordelen voor potentiële oprichters worden hieronder 

besproken. Enerzijds zijn de eenvoudige (1.) en goedkope (2.) oprichting en het laag 

minimumkapitaal (3.) belangrijke voordelen die een oprichter kunnen overtuigen naar het 

buitenland te gaan, maar anderzijds biedt de SUP ook voordelen voor de groepsstructuur 

(4.) en draagt het bij tot de rechtszekerheid (5.) binnen de Europese Unie. 
 

1. Eenvoudige oprichting  

 
239. De SUP zorgt ervoor dat kmo’s relatief snel en eenvoudig een vennootschap in 

Europa kunnen oprichten. Het oprichten van een SUP behelst geen ingewikkelde 

administratieve procedure.335 Voor het opstellen van de statuten is een template beschikbaar 

waardoor de oprichter eenvoudigweg de gevraagde gegevens moet invullen. Bovendien kan 

de procedure volledig online plaatsvinden.336 De oprichter van een SUP moet geen notaris 

raadplegen in de lidstaat waar hij zijn vennootschap wil oprichten. Hij moet ook niet fysiek 

verschijnen voor de oprichting. Meer nog, de online-inschrijving maakt het zelfs mogelijk voor 

                                            
333 Werkdocument van de diensten van de Commissie: Samenvatting van de effectbeoordeling bij 
voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, SDW 10 april 2014. 
334 Voor een uitleg over wat de doelstelling precies inhoudt zie supra DEEL 2, Hoofdstuk 2, Afdeling 1. 
335 A. KRAVETS, “Discussion Report: The Proposal for a Directive on the Single-Member Private 
Limited Liability Company”, ECFR 2/2015, 131. 
336  Tweede Kamer der Staten-Generaal, “Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de 
lidstaten van de Europese Unie”, 2014, 22 112, nr. 1856. 
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een oprichter om van thuis uit een nieuwe SUP op te richten binnen de vijf dagen.337 Dit 

bespaart de oprichter dus ook heel wat tijd.  

 

2. Lage oprichtings- en bedrijfskosten 

 
240. De oprichting van een SUP verloopt niet alleen heel snel en op een eenvoudige wijze, 

maar het is ook goedkoop. De Commissie verwacht dat de kosten voor alle bedrijven samen 

jaarlijks met €236 tot €653 miljoen kunnen dalen, afhankelijk van het aantal bedrijven over de 

gehele Europese Unie dat deelneemt. Deze verlaging van de kosten wordt tot stand 

gebracht door het lage minimumkapitaal, de eenvormige inschrijvingsprocedure, de 

mogelijkheid tot online-inschrijving met een uniform model voor de statuten en de lage 

administratieve kost die hieruit voortvloeit. 

 

241. Voor kmo’s en startups met nog niet veel kapitaal is vooral de lage kapitaalvereiste 

een heel belangrijke factor. Door het minimumkapitaal van één euro zal de drempel om een 

SUP op te richten lager zijn, zeker in vergelijking met de oprichting van een SE waar het 

minimumkapitaal 120 000 euro bedraagt. Vennootschappen zullen sneller geneigd zijn een 

nieuwe onderneming op te richten in het buitenland. Daarenboven maakt de online 

inschrijving de oprichting van een SUP ook goedkoper aangezien het niet meer vereist is 

langs de notaris te gaan. De notariskosten vallen dus ook al weg. De oprichter dient geen 

budget te voorzien om fysiek in het gewenste land van oprichting te verschijnen want hij kan 

de vennootschap van thuis uit oprichten. Dit is nog maar een deel van de kosten die 

verbonden zijn aan het oprichten van een vennootschap. Wanneer een vennootschap nu 

een dochteronderneming wil oprichten in een andere lidstaat, heeft zij ook veel kosten bij het 

voldoen aan de wettelijke en administratieve voorschriften van dat land.338 Hierbij dient zij 

ook veelal een juridisch kantoor te raadplegen voor advies omtrent het buitenlands recht. De 

gemiddelde ondernemer heeft immers geen kennis van het vennootschapsrecht van andere 

lidstaten. 

 

 

                                            
337 Volgens de Commissie zou de oprichting al in drie dagen moeten mogelijk zijn maar de Raad en 
Commissie juridische zaken hebben hier hun twijfels bij, zij voorzien in een ruimere termijn.;Zie supra 
randnr. 266. 
338 Toelichting bij het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 2-3. 
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3. Optimalisatie als groep 

 

242. Het voorstel is duidelijk gericht op vennootschapsgroepen. Dat kan verbazend lijken 

aangezien de focus van het systeem ligt op kmo’s. Zoals GOWER en DAVIES uiteenzetten, is 

het begrip van een vennootschapsgroep niet noodzakelijk beperkt tot grote multinationale 

entiteiten.339 Zelfs relatief kleine ondernemingen drijven meestal handel door groepen van 

vennootschappen. De definitie van een groep bestaat er namelijk in dat vennootschappen 

wettelijk worden geacht verbonden te zijn wanneer een vennootschap de controle heeft over 

een andere vennootschap of wanneer deze onder controlebevoegdheid van een andere 

vennootschap staat, of ook nog wanneer vennootschappen deel uit maken van een 

consortium (gezamenlijke leiding).340 Als uitgegaan wordt van deze redenering is een groep 

de regel en niet de uitzondering, zeker in een grensoverschrijdende context.341 

 

243. De bedrijven die zich bezighouden met grensoverschrijdende activiteiten zijn meestal 

georganiseerd als vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid in het nationaal recht. 

Vele lidstaten hebben het gebruik van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 

gestimuleerd door recente hervormingen met als doel obstakels weg te nemen en zo het 

oprichten van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid aan te moedigen. Dit werd 

vooral gerealiseerd door het verminderen of weglaten van een minimumkapitaalvereiste. De 

meeste kmo’s, vooral diegene die overwegen grensoverschrijdende activiteiten uit te 

oefenen, zijn dus meestal georganiseerd als een vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid.342  

 

4. Rechtszekerheid 

 
244. Het voorstel tot oprichting van een SUP zal bijdragen tot een verbetering van de 

rechtszekerheid voor ondernemingen binnen de Europese Unie. De Commissie omschrijft 

het meer algemeen als een verhoging van de rechtszekerheid “ten aanzien van het recht dat 

voor hen van toepassing is wanneer ze in andere lidstaten actief zijn”. Het verplichte gebruik 

                                            
339 S. WORTHINGTON en P. DAVIES, “Gower & Davies’ Principles of Modern Company Law”, Londen 
2012, 9e editie, 244. 
340 Art. 11 Wetboek Vennootschappen. 
341 C. TEICHMANN, “Corporate Groups within the Legal Framework of the European Union: The Group-
Related Aspects of the SUP Proposal and the EU Freedom of Establishment”, ECFR 2015, 204. 
342 C. TEICHMANN, “Corporate Groups within the Legal Framework of the European Union: The Group-
Related Aspects of the SUP Proposal and the EU Freedom of Establishment”, ECFR 2015, 204. 
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van modelstatuten zal de juridische kosten doen dalen en zal bijdragen tot een zelfde 

wettelijk kader voor alle nationale SUP’s.343 Door dezelfde regels in de hele Europese Unie 

over de SUP, zal een eenheid gecreëerd worden in het vennootschapsrecht. Zo zijn er niet 

meer allemaal verschillende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 

in hun eigen taal en met hun eigen statuten en regels, maar zullen de regels eenvormig zijn. 

Dit draagt in grote mate bij tot de rechtszekerheid in de EU.  

 

245. Alhoewel de SUP een nationale vennootschap wordt, zal de ingreep in het nationaal 

recht minimaal zijn. Lidstaten kunnen immers zelf kiezen hoe ze de wetgeving omtrent de 

SUP implementeren in hun eigen rechtssysteem. Ze kunnen het aanpassen naar hun eigen 

regels zodat de ingreep in het nationaal recht minimaal blijft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
343 S. TER BRAKE en T. VAN DUUREN, “The Societas UNIUS Personae: a Welcome European Vehicle”, 
ECL 2015, 6, 276. 
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Afdeling 2. Mogelijke problemen 
 

246. Het voorstel is erop gericht om zoveel mogelijk kmo’s te stimuleren om handel te 

drijven buiten hun grondgebied. Zoals Marlene MIZZI zei op een conferentie in Brussel, is het 

echter belangrijk bij het nastreven van de doelstelling dat kwantiteit niet moet inboeten voor 

kwaliteit. 344  De SUP moet een kwalitatief instrument worden voor kmo’s, waarbij een 

evenwicht moet gecreëerd worden tussen de belangen van ondernemers uit alle lidstaten, 

van schuldeisers, werknemers en de Europese en nationale instanties. Binnen het voorstel 

staan nog bepaalde elementen ter discussie. 

 

247. De aspecten binnen het voorstel waarover nog geen eensgezindheid bestaat binnen 

de lidstaten en instanties van de Europese Unie, zijn reeds in DEEL 2 uitgebreid besproken. 

De gebieden waarover nog bezorgdheden bestaan zijn: 

- De rechtsgrond van het voorstel 

- Het toepassingsgebied van het voorstel 

- De uniforme template voor de statuten 

- Het lage minimumkapitaal van één euro 

 

248. In deze afdeling worden deze aspecten niet besproken. De focus ligt veeleer op de 

mogelijke negatieve gevolgen die het voorstel met zich mee kan brengen. Verschillende 

instanties vrezen voor een misbruik van het systeem van de SUP (1.). Hierbij wordt eerst 

specifiek het probleem met de online registratie besproken (1.1) en dan ook het gevaar voor 

oprichting van brievenbusvennootschappen (1.2). Vervolgens volgen twee belangrijke 

lacunes in het voorstel (2.). Er zijn geen regels te vinden omtrent medezeggenschap van 

werknemers (2.1), noch is er een fiscale regeling getroffen in het voorstel (2.2). Ten slotte 

wijzen velen op het gevaar voor gebruik, en daarmee verbonden ook misbruik, van de SUP 

door grote ondernemingen (3.). 

 

 

 

 

 

                                            
344 ACCA Global, Draft report, “Societas Unius Personae (SUP): what’s in it for SMEs?”; Brussel, 25 
februari 2015, beschikbaar op  

www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/disc/news/SUP%20%20report%20summary.pdf. 
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1. Gevaar voor misbruik 

 

1.1 Uitvoerbaarheid van de online registratie 

 
249. De online inschrijving is een grote meerwaarde in het systeem van de SUP. Meerdere 

organisaties vrezen echter dat er problemen kunnen ontstaan met de uitvoerbaarheid van 

deze online registratie. Niet alleen het kabinet van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 

ook de Commissie voor Vennootschapsrecht vreest dat hierdoor meer misbruik kan 

plaatsvinden. 345 Hoe zal men namelijk de identificatie van de oprichters kunnen controleren 

in de praktijk wanneer er geen verplichte toets op misbruik is? De notariële tussenkomst die 

vereist is bij een papieren registratie geeft immers proceswaarborgen en bescherming tegen 

misbruik van rechtspersonen door de beroepsregels en ook door de wet ter voorkoming van 

het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.346 Het feit dat er geen notariële 

tussenkomst meer vereist is, is een punt dat moet aangekaart worden en waar een oplossing 

moet voor gezocht worden. Een oplossing kan erin bestaan om een diepere elektronische 

controle uit te voeren. Een alternatieve oplossing is het neerleggen van de geüploade 

identificatie bij de notaris. Na de oprichting is er geen probleem meer en kan de controle wel 

efficiënt verlopen.347 

 

250. Niet alleen het mogelijke misbruik kan een probleem vormen voor de online 

registratie, ook het openen van een online bankrekening. Wanneer men immers een SUP wil 

oprichten via de elektronische wijze, dan zal men ook een bankrekening online moeten 

kunnen openen. Er zijn nog altijd veel banken waar tot op heden nog geen mogelijkheid 

bestaat om een bankrekening elektronisch te openen.348 Deze landen zullen eerst nog een 

systeem moeten installeren op grond waarvan hun inwoners online een bankrekening 

                                            
345  Tweede Kamer der Staten-Generaal, “Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de 
lidstaten van de Europese Unie”, 2014, 22 112, nr. 1856. 
346 GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT, Beknopt advies inzake het Voorstel voor een 
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid ("SUP"), 26 mei 2014; Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 
verplicht notarissen hun cliënten te identificeren, waakzaam te zijn, toezicht en controle uit te oefenen 
op de voorkoming van witwassen. 
347 R. GUIDOTTI en A. BARTOLACELLI, “Societas Unius Personae from the Italian perspective”, 2016, in 
J.A. VIERA GONZÁLEZ, The Societas Unius Personae, Thomson-Aranzadi, Madrid, 2016, 34. 
348 S. TER BRAKE en T. VAN DUUREN, “The Societas UNIUS Personae: a Welcome European Vehicle”, 
ECL 2015, 6, 276. 
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kunnen openen. Dit brengt natuurlijk kosten met zich mee voor die bepaalde lidstaten en kan 

een belemmering vormen voor de invoering van de SUP.  

 

251. De rapporteur van de Commissie juridische zaken binnen het Parlement heeft, vanuit 

deze vrees voor potentieel misbruik, het voorstel van de Commissie aangepast. Hij zocht 

naar oplossingen voor de verificatie bij online-inschrijving. Hiervoor heeft hij verschillende 

artikels aangepast. Ten eerste voorziet de rapporteur dat de lidstaten mogen toestaan dat 

tussenpersonen of andere organen de inschrijving van de SUP begeleiden. Als tweede 

aanvulling op het voorstel moeten de lidstaten meer gegevens kunnen verlangen dan deze 

die vermeld zijn in artikel 13. Ze kunnen dit eisen in het kader van fiscale, sociale, 

antiwitwas- en andere doeleinden. Daarnaast moeten de lidstaten van de oprichter ook 

bewijsstukken kunnen eisen die “op afdoende wijze de juistheid aantonen van de vereiste 

informatie”. Hiermee doelt de rapporteur op bewijzen die noodzakelijk zijn om de juistheid te 

kunnen nagaan maar die geen onevenredig grote inspanning van de oprichter vragen.349 

 

252. Als de Commissie wil dat de SUP een aantrekkelijke en populaire 

vennootschapsvorm wordt, dan is de  online-inschrijving een onmisbare factor. De rapporteur 

ziet dit ook in maar wil terecht een zo grondige mogelijke controle doorvoeren bij de 

identificatie van vennootschappen. WUISMAN vindt dat Europa moet werken aan een 

operationeel rechtskader om de identificatie te vereenvoudigen.350 Het is belangrijk dat er in 

zo veel waarborgen wordt voorzien als mogelijk. 

 

1.2 Brievenbusvennootschappen351 

 
253. Zoals eerder gezegd352is het bij de SUP mogelijk om de statutaire zetel en de 

werkelijke zetel in een andere lidstaat te hebben. Dit doet echter vragen rijzen over het 

mogelijke misbruik van het systeem, zeker naar aanleiding van de recente zaak Panama 

Papers. De zaak omvat 11,5 miljoen gelekte documenten van een advocatenkantoor in 

                                            
349 Overweging 13bis en 15bis preambule Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over 
het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 14. 
350 I. WUISMAN, “The Societas Unius Personae (SUP)”, ECL 2015, 36. 
351 Een brievenbusvennootschap is een vennootschap die opgericht is met haar statuaire zetel in een 
land terwijl zij haar werkelijke activiteit uitoefent in een ander land, om op die manier zo weinig 
mogelijk belastingen te betalen.  
352 Zie supra randnr. 156. 
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Panama omtrent de oprichting van duizenden brievenbusvennootschappen.353 De oprichting 

van een juridische constructie in het buitenland om belastingen te ontwijken kan legaal zijn 

maar ook illegaal. Als de reden het ontwijken van belastingen is omdat bedrijven bijvoorbeeld 

niet kunnen opboksen tegen de harde valutabeperkingen of tegen hoge criminaliteit, is het 

oprichten van een vennootschap in het buitenland toegestaan. Veelal is de reden echter het 

ontduiken van belastingen en dat is illegaal. De ETUC meent dat al deze offshore 

constructies zijn kunnen ontstaan door de mogelijkheid om de statutaire en werkelijke zetel 

van een vennootschap in een ander land te leggen. Wanneer de SUP dan expliciet gaat 

toestaan dat de verschillende zetels in een ander land komen te liggen, vreest de ETUC dat 

dit nog meer gevallen van belastingontduiking in de hand zal werken.354 Het feit dat de SUP 

elektronisch kan opgericht worden zonder een effectieve voorafgaande controle maakt het 

gevaar voor misbruiken nog groter. Ondernemers te kwader trouw kunnen zo immers 

elektronisch een SUP oprichten zonder dat hun identiteit grondig gecontroleerd wordt. 

Vervolgens leggen ze de statutaire zetel van hun vennootschap in een lidstaat met een 

gunstig belastingstelsel maar opereren ze vanuit een andere lidstaat. De oprichting van 

brievenbusvennootschappen zal dus gemakkelijker worden door het statuut van de SUP te 

gebruiken. De Commissie heeft de mogelijkheid om de werkelijke zetel en statutaire zetel in 

een verschillende lidstaat te hebben, echter niet zomaar ingevoerd. Zij heeft dit gedaan 

vanuit de overtuiging dat bedrijven zoveel mogelijk moeten kunnen profiteren van de 

voordelen van de interne markt.355 Naar mijn mening brengt het systeem van de SUP zonder 

deze mogelijkheid ook al genoeg voordelen met zich mee om ten volle gebruik te kunnen 

maken van de interne markt. De richtlijn zou beter voorzien in een verplichting om de 

statutaire en werkelijke zetel in dezelfde lidstaat te hebben. 

 

 

 

 

 

 

                                            
353 Het betrof 214 488 offshore constructies beheerd door het advocatenkantoor Mossack Fonseca, 
verbonden aan personen in minstens 200 landen, het dossier is gelekt op 3 april 2016; Dossier 
Panama Papers www.standaard.be/cnt/dmf20160404_02218157. 
354 ETUC, “SUP - the European Panama”, 27 april 2016, www.etuc.org/documents/sup-–-european-
panama#.Vy8zCGOi3BI  
355 Toelichting bij het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 9 april 2014, 3. 
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2. Lacunes in het voorstel 

 

2.1 Medezeggenschap van werknemers 

 
254. Een groot probleem volgens velen is de afwezigheid van duidelijke regels over 

werknemersparticipatie. Dit omvat regels over hoe werknemers geïnformeerd kunnen 

worden, geconsulteerd worden of kunnen deelnemen in het besturen van een bedrijf.356 Het 

voorstel bevat geen enkele regelgeving hieromtrent. De Commissie haalt dit probleem ook 

aan in haar memo maar het probleem is tot op heden nog niet verholpen. Aangezien de SUP 

geen supranationale rechtsvorm wordt, zullen de rechten van de werknemers van een SUP 

geregeld worden door de bestaande nationale wetten. Hieruit volgt dat het dus mogelijk is 

een SUP op te richten zonder een afvaardiging van werknemers, wanneer een SUP in 

werkelijkheid bestuurd wordt vanuit een lidstaat met goeie regels over 

werknemersparticipatie maar haar statutaire zetel in een ander land ligt. Vele lidstaten 

hebben immers geen participatievereisten die van toepassing zijn op besloten 

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. In lidstaten die wel regels hebben 

hieromtrent vrezen werknemersorganisaties dat hun rechtsregels zullen ondermijnd worden 

door het gebruik van de SUP in een lidstaat zonder participatierechten. Zo gaan alle rechten 

die werknemers bekomen hebben in het nationaal recht verloren.357  

 

255. Het probleem is natuurlijk welk nationaal recht zal primeren in het geval een 

onderneming werknemers tewerkstelt in verschillende lidstaten. Hoeveel werknemers 

moeten in de lidstaat werken die de beste regels omtrent werknemersparticipatie biedt opdat 

haar recht van toepassing zou zijn? Het toenmalige Hongaarse voorzitterschap heeft in 2011 

een voorstel uitgebracht met een oplossing voor dit probleem. Het voorstel hield in dat een 

criterium van 1/3 van werknemers moet gehaald worden in de lidstaat met de beste 

werknemersrechten, opdat het recht van die lidstaat zou gelden. Een invoering van dit 

voorstel voor de SUP zal hoogstwaarschijnlijk op weerstand van werknemersorganisaties 

zoals in Duitsland stoten, maar er een oplossing zonder quotum is quasi onvermijdbaar 

volgens HARBARTH. 358  Naar mijn mening zal het, wegens de grote verschillen in 

                                            
356 Memo Proposal for a Directive on single-member private limited liability companies – frequently 
asked questions, Brussel, 9 april 2014. 
357 R. GUIDOTTI en A. BARTOLACELLI, “Societas Unius Personae from the Italian perspective”, 2016, in 
J.A. VIERA GONZÁLEZ, The Societas Unius Personae, Thomson-Aranzadi, Madrid, 2016, 34. 
358 S. HARBARTH, “From SPE to SMC: The German Political Debate on the Reform of the “Small 
Company””, ECFR 2015, 235-236. 
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medezeggenschap tussen de verschillende lidstaten, moeilijk haalbaar zijn om tot een 

akkoord te komen over regels hieromtrent. Het probleem ligt volgens mij vooral in de 

mogelijkheid voor de SUP om de statutaire en werkelijke zetel in een andere lidstaat te laten 

plaatsvinden.359 Als het Parlement en de Raad tot een overeenkomst komen waarbij deze 

mogelijkheid wordt afgeschaft, zullen er al minder problemen zijn in verband met het 

medezeggenschap van werknemers. Als de statutaire en werkelijke zetel in dezelfde lidstaat 

gelegen zijn, dan is eenvoudigweg het wettelijke stelsel van die lidstaat van toepassing. Het 

voorstel om de keuze van de werkelijke zetel te laten vallen, wordt ondersteund door 

rapporteur DE GRANDES PASCUAL in zijn tweede werkdocument over de SUP.360 

 

2.2 Fiscaal probleem 

 

256. Naast het ontbreken van regels omtrent werknemers, wordt ook het fiscaal aspect 

van de SUP niet besproken in het voorstel. De reden hiervoor is dat de SUP een nationale 

vennootschapsvorm is en geen supranationaal vehikel. Hieruit volgt dat de fiscale 

behandeling van de SUP verschillend zal zijn in de verschillende lidstaten. Er zullen dus 28 

mogelijke rechtsstelsels zijn waaronder de SUP zal worden belast. Dit brengt vreemde 

situaties met zich mee zoals een onderneming die fiscaal transparant is volgens het recht 

van één lidstaat maar een ondoorzichtige constructie is volgens een ander rechtssysteem.361 

Een lidstaat kan een buitenlandse vennootschap als fiscaal transparant beschouwen op 

grond van haar juridische eigenschappen. Een maatschap wordt bijvoorbeeld in België als 

transparant beschouwd, wat inhoudt dat de leden van de maatschap worden belast, naast de 

maatschap zelf. Er wordt door de onderneming heen gekeken. 

 

257. Deze tegenstelling kan enerzijds problemen van dubbele belasting doen ontstaan 

maar anderzijds kan dit ook aanleiding geven tot belastingplanning. Dubbele belasting kan 

ontstaan doordat de lidstaat waar de leden inwoners zijn, de onderneming als fiscaal 

transparant beschouwt waardoor de leden belast worden alsof er geen vennootschap was. 

De lidstaat van vestiging daarentegen belast de onderneming gewoon, wat een dubbele 

belasting tot gevolg heeft. Vennootschappen zullen hiernaast ook op zoek gaan naar het 

                                            
359 Zie supra randnr. 156. 
360 Art. 10 Commissie Juridische Zaken, “Tweede Werkdocument over het voorstel voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid”, 26 januari 2016, 14. 
361 S. TER BRAKE en T. VAN DUUREN, “The Societas UNIUS Personae: a Welcome European Vehicle”, 
ECL 2015, 6, 276. 
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land dat de laagste belastingen heft en daar hun SUP vestigen. Hierdoor wordt het doel van 

de SUP miskend, aangezien de SUP net ontstaan is om het makkelijker te maken voor 

kmo’s om grensoverschrijdende activiteiten uit te oefenen en niet meer problemen te 

creëeren.362 Aangezien de SUP een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt zal 

het de mogelijkheid van fiscale transparantie meestal niet kennen. 363 Traditionele 

samenwerkingsverbanden, zoals maatschappen, zijn transparant maar gaan meestal hand in 

hand met onbeperkte aansprakelijkheid. Om zowel beperkte aansprakelijkheid als fiscale 

transparantie te bekomen zijn ondernemers in veel gevallen verplicht om de vennootschap te 

structureren als een combinatie van een onderneming en een samenwerkingsverband. 364 

 

258. Voor dit probleem bestaat echter een oplossing. Een systeem dat de 

belastingplichtige de keuze geeft tussen fiscale transparantie of onafhankelijke fiscale 

aansprakelijkheid van de wettelijke vorm zou het nadeel wegnemen van 

belastingoverwegingen die een zuivere evaluatie van de SUP belemmeren.365 Dit systeem 

werd al geïntroduceerd in de Verenigde Staten op 1 januari 2007 bij de Limited Liability 

Company (LLC). In de Verenigde Staten bestaat de kwalificatie van ondernemingen uit 2 

fasen. In de eerste fase wordt bepaald welke entiteiten beschouwd moeten worden als 

vennootschappen voor fiscale doeleinden, de zogenaamde per se vennootschappen. In de 

tweede fase, en onderworpen aan bepaalde vereisten, is een keuzesysteem geïntroduceerd 

met betrekking tot de overige entiteiten. Het is mogelijk om te kiezen om gezien te worden 

als een samenwerkingsverband of als een onderneming.366 

 

259. In dit kader is het ook relevant te wijzen op het akkoord inzake de automatische 

uiwisseling van informatie over grensoverschrijdende fiscale uitspraken. Dit akkoord tussen 

de lidstaten is tot stand gekomen op 6 oktober 2015. Het akkoord strekt er toe de 

samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren op fiscaal vlak. Er bestond reeds een 

richtlijn betreffende vrijwillige samenwerking, maar met het nieuwe akkoord wordt de 

samenwerking tussen de lidstaten verplicht. De uitwisseling zal bovendien gebeuren op 
                                            
362 S. TER BRAKE en T. VAN DUUREN, “The Societas UNIUS Personae: a Welcome European Vehicle”, 
ECL 2015, 6, 276. 
363 Voor meer uitleg omtrent de “light vehicle competition” zie infra randnr. 186 ;S. TER BRAKE en T. 
VAN DUUREN, “The Societas UNIUS Personae: a Welcome European Vehicle”, ECL 2015, 6, 276. 
364 S. TER BRAKE en T. VAN DUUREN, “The Societas UNIUS Personae: a Welcome European Vehicle”, 
ECL 2015, 6, 276. 
365 S. TER BRAKE en T. VAN DUUREN, “The Societas UNIUS Personae: a Welcome European Vehicle”, 
ECL 2015, 6, 276. 
366 S. TER BRAKE en T. VAN DUUREN, “The Societas UNIUS Personae: a Welcome European Vehicle”, 
ECL 2015, 6, 276. 
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frequente basis en met betrekking tot vooraf vastgestelde inlichtingen.367 Deze regeling zal 

de fiscale problemen met betrekking tot de SUP al deels wegnemen.  De lidstaten dienen de 

richtlijn tegen eind 2016 om te zetten dus naar verwachting zal de regeling in werking treden 

op 1 januari 2017.368 

 

3. Gebruik door grote ondernemingen 

 
De SUP is bedoeld als initiatief ten voordele van kleine en middelgrote ondernemingen. 

Doordat geen limieten zijn aangebracht in het voorstel omtrent de omvang van de 

onderneming is het ook mogelijk dat grote ondernemingen gebruik maken van deze 

vennootschapsvorm voor hun grensoverschrijdende activiteiten. Grotere ondernemingen 

hebben immers ook nood aan een vereenvoudiging van de oprichtingsformaliteiten voor het 

oprichten van dochterondernemingen.369 Om te vermijden dat grote ondernemingen gebruik 

(of liever misbruik) zouden maken van de SUP, stelt de rapporteur in zijn tweede 

werkdocument voor om het toepassingsgebied te beperken tot enkel micro- en kleine 

ondernemingen. Zo sluit hij uit dat grote ondernemingen de SUP gebruiken om vele 

dochterondernemingen op te richten in het buitenland. Indien deze mening zou gevolgd 

worden door de Raad en het Europees Parlement, stelt het probleem van mogelijk misbruik 

door grote ondernemingen zich zelfs niet. De Commissie heeft bewust het 

toepassingsgebied van de SUP niet beperkt tot heel kleine ondernemingen Het valt dus af te 

wachten wat de Europese instanties hierover zullen beslissen. 

 
 

 

 

 

 

 

                                            
367  “Verplichte uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied: bestrijding van ontwijking van 
vennootschapsbelasting”, 7 oktober 2015, artikel beschikbaar op 
www.consilium.europa.eu/nl/policies/tax-rulings/. 
368 “Fiscale transparantie: de lidstaten volgen het voorstel van de Commissie”, 7 oktober 2015, artikel 
beschikbaar op http://ec.europa.eu/belgium/news/151007_taxation_nl.htm; 
369 V. FREMAT, “De één-aandeelhoudersvennootschap of Societas Unius Personae : oplossing in de 
maak voor grensoverschrijdende activiteiten?” CMS DeBacker 2014. 



 119 

Hoofdstuk 3: De SUP in de praktijk 
 

260. Nu de voor- en nadelen van de SUP toegelicht zijn, is het uiteraard ook belangrijk om 

te kijken hoe de SUP in de praktijk zal werken. Ten eerste is het belangrijk te kijken hoe 

lidstaten de SUP kunnen omzetten in hun nationaal recht. Zij hebben hierbij twee keuzes 

(Afdeling 1). Vervolgens bekijken we de toegevoegde waarde van de SUP voor een 

Belgische ondernemer die een onderneming in het buitenland wil oprichten (Afdeling 2). 

 

Afdeling 1. Implementatiekeuze lidstaten 

 

261. Lidstaten zijn door het voorstel verplicht een vennootschapsvorm in de vorm van een 

SUP te introduceren in hun nationaal recht. De lidstaten zijn echter niet verplicht om nu al 

hun eenpersoonsvennootschappen van het bv-type (de ebvba in België) te introduceren, er 

is een grote flexibiliteit. 370 Ze hebben volgens preambule 10 de keuze tussen: 

 

- een exclusief stelsel waarin alle nationale besloten eenaandeelhoudersvennootschappen 

met beperkte aansprakelijkheid als een SUP worden aanzien. 

- een parallel stelsel waarin de nationale besloten eenaandeelhoudersvennootschappen met 

beperkte aansprakelijkheid blijven bestaan naast de nieuwe SUP.371 

 

1. Exclusief stelsel 

 

262. De eerste mogelijkheid houdt in dat de huidige besloten 

eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid worden omgezet in een SUP. 

De lidstaat kan al een eenpersoonsvariant hebben in het nationale recht, die vanaf nu als 

een SUP wordt beschouwd. Er zijn echter ook lidstaten die slechts één soort besloten 

                                            
370  Overweging 10 van de preambule van het voorstel voor een richtlijn inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid bepaalt: 

“Uit respect voor bestaande tradities in het vennootschapsrecht van de lidstaten moet hun flexibiliteit 
worden gegund ten aanzien van de wijze waarop en de mate waarin zij geharmoniseerde regels voor 
de vormig en werking van SUP’s willen toepassen. De lidstaten kunnen deel 2 van deze richtlijn 
toepassen op alle besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, zodat al 
die vennootschappen opereren en bekend staan als SUP’s. Ze kunnen echter ook 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.” 
371 H.E. BOSCHMA, “Het plan voor een nieuwe EU-richtlijn voor de eenpersoonsvennootschap”, OR 
2014, 144, 3. 
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vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kennen, die zowel uit één als uit meerdere 

aandeelhouders kan bestaan.372 Wat ook het geval is, het exclusief stelsel heeft tot gevolg 

dat de variant van de enige aandeelhouder verdwijnt en wordt vervangen door de SUP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 4: gebaseerd op Figuur S. Jung, Societas Unius Personae (SUP), the new orporate element in 

company groups, EBLR 2015, 650.  

 

2. Parallel stelsel 

 

263. Er geldt echter geen verplichting om de ebvba te vervangen door een SUP. Er is ook 

een mogelijkheid om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te laten 

voortbestaan naast de nieuwe SUP. Zo bestaan er twee vennootschapsvormen naast elkaar 

en kan de oprichter kiezen voor welke vorm hij gaat. Door deze optie kunnen lidstaten die 

geen onderscheid maken tussen het aantal aandeelhouders in een bvba, nog steeds een 

vennootschap oprichten met één aandeelhouder maar ze kunnen ook kiezen voor de SUP. 

 
 
 

 

  
 
 

  
 

 
 

                                            
372 S. JUNG, Societas Unius Personae (SUP), the new corporate element in company groups, EBLR 
2015, 649. 
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Figuur 5: gebaseerd op Figuur S. Jung, Societas Unius Personae (SUP), the new orporate element in 

company groups, EBLR 2015, 651.  

3. Evaluatie 

 
264. Bepaalde auteurs zoals BOSCHMA pleiten voor een parallel stelsel. De voornaamste 

reden die hij daarvoor aanvoert is dat de SUP uitsluitend bestemd is voor het type van de 

ebvba.373 Plots kan echter blijken dat de vennootschap niet meer kan voortbestaan doordat 

de enige aandeelhouder bijvoorbeeld overlijdt, zijn aandelen verkoopt, een tweede 

aandeelhouder toelaat,.. In dergelijke situatie moet worden uitgeweken naar een andere 

rechtsvorm, wat natuurlijk kosten met zich meebrengt.  

Wanneer een ondernemer kiest voor een bvba zal dit probleem zich niet voordoen, hij kan 

hier kiezen voor één of meerdere aandeelhouders. Ook voert BOSCHMa als tweede reden 

aan dat ebvba’s niet gedwongen worden om zich om te vormen naar een SUP in het parallel 

stelsel. Dit brengt namelijk enkel kosten met zich mee, zoals de vennootschapsnaam die nu 

de letters SUP moet vermelden. 374  Een laatste reden die wordt aangevoerd is dat in 

Nederland ook de eenpersoons-nv is toegestaan. Een exclusief stelsel zou met zich 

meebrengen dat bv’s een SUP moeten worden terwijl nv’s hun rechtsvorm mogen 

behouden.375 

 

Afdeling 2: Nuttig instrument voor de Belgische ondernemer? 

 

265. Het opzet van de SUP is om een instrument te creëren voor kmo’s om gemakkelijker 

grensoverschrijdende activiteiten te verrichten en zo een optimale economische omgeving te 

creëren voor kmo’s. Maar is dit instrument van de Commissie nu wel nuttig voor Belgische 

ondernemers? Voorziet ons nationaal recht niet al in genoeg voorzieningen voor kmo’s om 

op een eenvoudige manier naar het buitenland te gaan?  

 

266.  Het principe van een online inschrijving is niet nieuw in België. België kent reeds 

twee systemen van online oprichting van vennootschappen, het e-depot en de e-griffie. Door 

het e-depot kan een notaris volledig elektronisch een onderneming oprichten. Deze 

                                            
373 H.E. BOSCHMA, “Het plan voor een nieuwe EU-richtlijn voor de eenpersoonsvennootschap”, OR 
2014, 144, 3. 
374 H.E. BOSCHMA, “Het plan voor een nieuwe EU-richtlijn voor de eenpersoonsvennootschap”, OR 
2014, 144, 3. 
375 H.E. BOSCHMA, “Het plan voor een nieuwe EU-richtlijn voor de eenpersoonsvennootschap”, OR 
2014, 144, 3. 
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mogelijkheid bestaat reeds sinds een testproject in 2006 en kent sindsdien veel succes. Een 

notaris kan voor alle rechtsvormen online een oprichtingsakte indienen alsook een 

wijzigingsakte. Na de procedure krijgt de ondernemer een ondernemingsnummer 

toegewezen door de Kruispuntbank Ondernemingen (hierna ‘KBO’), daarna voert de FOD 

Justitie een controle uit en legt deze de akte neer. Vervolgens wordt de onderneming 

geactiveerd en ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De kost om een onderneming 

online op te richten via de notaris bedraagt 214,41 euro, in vergelijking met een bedrag van 

265,47 euro wanneer de oprichter zijn akte op papier neerlegt. Het is dus goedkoper om een 

vennootschap online op te richten. Op deze manier kan een notaris een onderneming 

oprichten binnen de 3 dagen, terwijl een traditionele inschrijving op papier 50 dagen in 

beslag kan nemen. De termijn van de inschrijving bedraagt dus evenveel als de online 

inschrijving van de SUP.376 

 

267. Naast dit e-depot heeft de wetgever ook een e-griffie in het leven geroepen.377 De e-

griffie is, in tegenstelling tot het e-depot, toegankelijk voor particulieren. Natuurlijke personen 

of rechtspersonen die een onderneming willen oprichten, kunnen dit ook elektronisch doen. 

Deze mogelijkheid bestaat voorlopig enkel voor vennootschappen die opgericht worden door 

middel van een onderhandse akte. Nv’s, bvba’s en cvba’s kunnen dus nog niet online 

opgericht worden door particulieren. De mogelijkheid bestaat reeds maar het is nog niet in 

werking. Een voorwaarde voor de oprichting is dat de oprichter dient te beschikken over een 

eID. Na de online betaling ontvangt de oprichter een ondernemingsnummer en zal de 

oprichtingsakte gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.378 De mogelijkheid om zelf 

als particulier een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten 

bestaat dus nog niet in ons Belgisch recht. Op dit vlak biedt de SUP een grote meerwaarde, 

want hierdoor kan een ondernemer zelf zijn vennootschap online oprichten zonder dat de 

notaris hoeft tussen te komen. Reeds 16 lidstaten kennen de mogelijkheid om een 

vennootschap online op te richten. Voor de overige lidstaten zal dit wel een aanpassing 

behoeven in het nationaal rechtssysteem.379 Het is belangrijk op te merken dat het hier gaat 

                                            
376  
www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_n.htm;http://www.fedict.belgium.be/nl/gegevensuitwisseling/co
mbinatie_van_gegevens/edepot  
377 Koninklijk Besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot 
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, wat de elektronische invoer van gegevens door 
derden in de Kruispuntbank van Ondernemingen betreft. 
378 www.e-griffie.be 
379  Werkdocument van de diensten van de Commissie: Samenvatting van de effectbeoordeling bij 
voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, SDW 10 april 2014. 
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om een oprichting van een nationale vennootschap zonder grensoverschrijdend aspect. Een 

SUP kan hier ook voor gebruikt worden maar is gericht op het verrichten van 

grensoverschrijdende handel en het oprichten van ondernemingen buiten België. 

 

268. Naast de online inschrijving kennen wij in België reeds een vennootschap met een 

minimumkapitaal van één euro, de starters-bvba of “S-BVBA”. Deze vennootschapsvorm is 

in 2010 in het Belgische recht ingevoerd als reactie op de light vehicle competition.380 De 

starters-bvba biedt echter niet dezelfde voordelen als de SUP. Een oprichter van een 

starters-bvba moet zijn vennootschap immers na vijf jaar omvormen tot een gewone bvba. 

De vennootschapsvorm is enkel voorzien voor startups. Zo is er niet direct een groot 

minimumkapitaal nodig om een vennootschap te kunnen opstarten, de oprichter heeft vijf 

jaar tijd om het nodige minimumkapitaal te sparen. Er zijn bovendien vele voorwaarden 

verbonden aan het oprichten van een starters-bvba, zoals het opstellen van een financieel 

plan onder toezicht van een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor.381 De S-BVBA biedt 

niet dezelfde voordelen als een SUP en kan hier dus niet mee vergeleken worden. De 

starters-bvba is ook niet gericht op grensoverschrijdende handel, waarin net het doel van de 

SUP ligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
380 Zie supra randnr. 86. 
381 Wet van 12 januari 2010 tot wijziging van het Wetboek vennootschappen en tot vaststelling van de 
modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Starter”, BS 26 januari 
2010. 
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CONCLUSIE 
 
269. De centrale vraag in deze scriptie heeft betrekking op wat het voorstel tot invoering 

van een Societas Unius Personae (SUP) precies inhoudt. Doorheen de scriptie werd 

gepoogd een volledig beeld te geven van de kenmerken van de nieuwe vennootschapsvorm, 

de voordelen ervan voor een potentiële oprichter en de mogelijke problemen die het voorstel 

met zich mee kan brengen. Daarnaast werd ook de relevantie in de praktijk besproken. Om 

het voorstel beter te kunnen begrijpen, werd de vergelijking gemaakt met eerdere Europese 

vennootschapsvormen die al dan niet gerealiseerd werden. Deze conclusie wil dan ook een 

antwoord op de gestelde vragen bieden op basis van het verrichte onderzoek. 

 

270. In deze masterproef werd duidelijk dat de Societas Unius Personae een initiatief is 

van de Commissie dat tot doel heeft kmo’s een instrument te bieden om eenvoudig, snel, 

flexibel en goedkoop grensoverschrijdende handel te drijven. Dit zou de werkgelegenheid en 

economische groei in Europa moeten verbeteren. Om deze doelstelling te bereiken voorziet 

het voorstel in een besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het 

betreft een nationale vennootschapsvorm en geen supranationale vorm. Dit houdt de creatie 

van 28 verschillende vennootschapsvormen op nationaal vlak in. 

 

271. De belangrijkste kenmerken van de Societas Unius Personae zijn de online-

inschrijving, het minimumkapitaal van één euro, het standaardmodel voor de statuten en de 

bepalingen omtrent de zetel. De SUP wordt ten eerste gekenmerkt door een online-

inschrijving. De online-inschrijving is één van de hoofdpunten bij het creëren van een 

flexibelere omgeving voor kmo’s. De oprichter dient niet fysiek te verschijnen en er is geen 

notariële tussenkomst vereist want de inschrijving gebeurt volledig elektronisch. Ten tweede 

kan de SUP opgericht worden met een minimumkapitaal van één euro. Dit werkt 

drempelverlagend voor kleinere ondernemingen. Daarnaast kunnen ondernemers bij de 

oprichting gebruik maken van een standaardmodel voor de statuten. Dit werkt de 

harmonisering in de hand en bevordert de rechtszekerheid voor potentiële oprichters. Een 

vierde kenmerk betreft de plaats van de zetel. Het voorstel laat toe dat de statutaire en 

werkelijke zetel elk in een verschillende lidstaat gelegen zijn. 

 

272. Op dit moment bevinden we ons nog steeds in de beginfase van de procedure. De 

Commissie heeft in 2014 met haar voorstel de Societas Unius Personae geïntroduceerd. Nu 

is het wachten op de standpunten van de Raad en het Europees Parlement. Het Parlement 

heeft haar Commissie juridische zaken geconsulteerd en deze heeft in januari 2016 haar 
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opmerkingen gegeven bij het voorstel. Hierbij heeft de dienst zich, naast het voorstel, ook 

gebaseerd op de algemene oriëntatie van de Raad. Dit is een politiek akkoord dat reeds 

bereikt is binnen de Raad en het omvat haar opmerkingen over het voorstel. Wanneer het 

Parlement haar eerste standpunt zal innemen zal de Raad ook definitief haar standpunt 

bekendmaken. 

 

273. Deze procedure staat al heel wat verder dan die van de Societas Privata Europaea 

(SPE). Dit was een eerder initiatief van de Commissie met dezelfde doelstellingen als de 

SUP. Het voorstel slaagde er echter niet in om de vereiste meerderheid binnen de Raad te 

bereiken. De belangrijkste verschillen met de SUP situeren zich op de volgende vlakken. Bij 

de SPE was er sprake van een supranationale vennootschapsvorm. Het voorstel voorzag 

daarnaast in minder strenge regels bij de oprichting, inschrijving en uitkering. Zo was er geen 

verplichting voor de lidstaten om te voorzien in een solvabiliteitstest, noch in uniforme 

modelstatuten.  

 

274. Het voorstel van de Commissie bevat volgende nadelen en mogelijke problemen. 

v Vooral het gevaar voor misbruik door het gebrek aan controle bij de online-

inschrijving is een kritiek punt waar nog geen eensgezindheid over is. Misbruik kan 

ook optreden door de oprichting van brievenbusvennootschappen. 

v Het voorstel bevat geen bepalingen over medezeggenschap van werknemers, 

waardoor de rechten van bepaalde lidstaten kunnen worden miskend. Bovendien kan 

het ontbreken van een fiscaal luik agressieve belastingplanning en dubbele belasting 

tot gevolg hebben. 

v Ondanks dat het voorstel gericht is op kleine en middelgrote ondernemingen, bestaat 

de kans dat ook grote ondernemingen van de SUP gebruik zullen maken. 

v Meerdere lidstaten hebben hun bedenkingen bij het lage minimumkapitaal van één 

euro. 

v Er is ook onenigheid over de toepasselijke rechtsgrond. 

 
275. Hierna volgen mogelijke oplossingen voor de gestelde problemen. Deze oplossingen 

zijn gebaseerd op eerder vermelde meningen en op de voorgestelde oplossingen van de 

Commissie juridische zaken binnen het Parlement. 

Ø Omtrent het gevaar voor misbruik: Teneinde het gevaar voor misbruik te beperken, 

moeten lidstaten enerzijds zo veel mogelijk waarborgen bieden bij de online-

registratie. Alles moet in het werk gesteld worden om schuldeisers maximaal te 

beschermen, zonder afbreuk te doen aan de volledig elektronische procedure. 
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Anderzijds is het ook aangeraden SUP’s te verplichten hun statutaire en werkelijke 

zetel in dezelfde lidstaat te vestigen. Zo wordt het gevaar op 

brievenbusvennootschappen tot een minimum beperkt. 

Ø Omtrent de lacunes in het voorstel: De problemen met betrekking tot de 

werknemersparticipatie kunnen op dezelfde manier worden opgelost als hierboven. 

Door de mogelijkheid om de statutaire en werkelijke zetel in een verschillende lidstaat 

te vestigen, af te schaffen, zal er geen discussie meer bestaan omtrent het 

toepasselijke recht. Ook voor het gebrek aan een fiscaal luik in het voorstel bestaat 

een oplossing. Een systeem dat de belastingplichtige de keuze geeft tussen fiscale 

transparantie of onafhankelijke fiscale aansprakelijkheid van de wettelijke vorm kan 

het nadeel wegnemen van belemmerende belastingoverwegingen. 

Ø Omtrent het gebruik door grote ondernemingen: Het verdient aanbeveling om het 

toepassingsgebied van de richtlijn te beperken tot micro-, kleine en middelgrote 

ondernemingen. Op deze manier wordt voorkomen dat grote ondernemingen gebruik 

maken van de SUP om dochterondernemingen in het buitenland op te richten. Het 

voorstel is immers gericht tot kmo’s dus zij zijn ook de enigen die voordeel moeten 

halen uit de SUP. 

Ø Omtrent het minimumkapitaal van één euro: Om de bezorgdheden omtrent het lage 

minimumkapitaal weg te nemen, is het nodig een bijkomende bepaling in de richtlijn 

op te nemen. De risico’s die verbonden zijn aan het minimumkapitaal van 1 euro 

worden opgevangen doordat de lidstaten mogen eisen dat de SUP wettelijke 

reserves aanlegt. 

Ø Omtrent de rechtsgrond: Artikel 50 VWEU moet beschouwd worden als de correcte 

rechtsgrond voor het voorstel. De Commissie wil immers voorzien in een nationale 

vennootschapsvorm waardoor er geen andere keuze is dan artikel 50 VWEU. 

 

276. Nu is het echter de vraag of potentiële oprichters in de praktijk een boodschap zullen 

hebben aan de SUP. Het is duidelijk dat er nog een aantal aanpassingen nodig zijn, maar 

het voorstel biedt een aantal belangrijke voordelen voor kmo’s die ruimschoots opwegen 

tegen de genoemde nadelen. Deze nieuwe vennootschapsvorm kan kleine ondernemingen 

stimuleren om sneller de stap te wagen naar internationalisering. Dit kan alleen maar 

bevorderlijk zijn voor de Europese economie. Het lot van de SUP ligt echter in de handen 

van het Europees Parlement en de Raad. Het valt af te wachten hoe zij gaan beslissen over 

het voorstel. 
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