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Ondernemingsrecht / Algemeen
Op 8 februari 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een Verordening betreffende het statuut van de
Europese stichting (Fundatio Europaea) gepubliceerd.[1] De strekking van het voorstel was een innovatief kader te creëren
dat de bestaande nationale wetgeving aanvult met een nieuw type rechtsvorm terwijl de lidstaten de bevoegdheid houden
om nationale stichtingsvormen in stand te houden. Anders dan de naam van het statuut doet vermoeden, ging het daarbij
niet zozeer om een supranationale variant van de stichting zoals wij die in Nederland kennen, maar om een specifieke
instelling, namelijk een supranationale variant van een instelling die het algemeen nut beoogt (ANBI). Voor het FE-Statuut
gold als rechtsgrondslag artikel 352 VWEU, waardoor voor aanneming van het voorstel unanimiteit is vereist. Het is
gebleken dat deze unanimiteit niet bereikt kon worden en daarom is besloten om het voorstel in te trekken.[2] Deze
intrekking heeft inmiddels ook plaatsgevonden. [3] Daarmee is de Fundatio Europaea er, evenals de Europese BV (SPE), niet
gekomen. Dat is wat ons betreft jammer. De FE had – met een aantal verbeteringen in het voorstel – wat ons betreft zeker
toegevoegde waarde.[4] Wij vragen ons nu af of de SUP (single-member private limited liability company) het wel haalt.
Hoewel de SUP is opgenomen in een richtlijn en daarmee geen unanimiteit is vereist, is het de vraag of er nog voldoende
enthousiasme is voor Europese rechtsvormen. De toekomst zal het leren.

Voetnoten
[1]
Voorstel van 8 februari 2012, COM (2012) 35 final, PbEU 2012, C 102/25.
[2]
Zie Commission Work Programme 2015. Wij citeren daaruit: “Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European Foundation: No progress
in Council. Since unanimity is required, there are no prospects that an agreement can be reached.”
[3]
Zie Official Journal of the European Union (C 80/17), Withdrawal of Commission proposals (2015/C 80/08).
[4]
Zie hierover H. Koster en M.A. Verbrugh, ‘De Europese Stichting (FE): het voorstel voor een FE-Statuut’, Ondernemingsrecht 2014/58.
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